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148 หน้า  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ 2) ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามเพศ 

อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ กลุ่มตัวอย่างคือครูในโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

จ านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่       

ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการตุ๊กกี้ 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน 

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ผู้เรียน และตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน นอกนั้นอยู่ในระดับมาก 

 2. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ พบว่า     

ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบรายคู่ พบว่า เมื่อจ าแนกตามอายุ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และจ าแนกตามอายุราชการและวิทยฐานะ ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   

ในทุกสถานการณ์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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SCHOOL TOWARD PROFESSIONAL STANDARDS B.E. 2556 OF THE TEACHERS’ COUNCIL OF THAILAND. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. PROF.NUCHNARA RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D. 148 pp. 

 The purposes of this research were to determine ; 1)  the teachers’ performance of Cha-Am 

Khunying Nuangburi School toward professional standards B.E. 2556 of the teachers’ council of Thailand, 

and 2)  the differences of the teachers’ performance of Cha-Am Khunying Nuangburi School toward 

professional standards B.E. 2556 of the teachers’ council of Thailand, classified by gender, age,             

work experience, education and academic status. The sample were 48 teachers in Cha-Am Khunying 

Nuangburi School. The research instrument was the questionnaire based on The Teachers’ Performance of 

Cha-Am Khunying Nuangburi School Toward Professional Standards B.E. 2556 of The Teachers’ Council 

Of Thailand. The statistic used to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, T-Test, one-way ANOVA and Tukey’ Test. 

 The findings revealed the follows: 

 1. The Teachers’ Performance of Cha-Am Khunying Nuangburi School Toward Professional 

Standards B.E. 2556 of The Teachers’ Council Of Thailand is mostly in high level. According to the 

consideration by assorting categories, there totally 2 factors that are in the highest level, starting with the 

high number to the low number of arithmetic mean : The teachers have conducted themselves as role 

models for learners and always judiciously chosen various activities with learners’ benefits as the 

ultimate goal. The other factors are these, which are in high level. 

 2. The teachers’ performance of Cha-Am Khunying Nuangburi School toward professional 

standards B.E. 2556 of the teachers’ council of Thailand, classified by gender, age, work experience, 

education and academic status. There are not significant differences in overall. According to the dual-test 

result, classified by age. Development of teaching-learning media for effective continuously, and 

classified by work experience, academic status. Development of situation; teacher should develop 

learning opportunities in all situations significance different at .05 level. 
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 ขอขอบคุณนายพินิจ แสนวัง ที่ให้ความกรุณาน าเครื่องมือมาท าการพัฒนา เพื่อใช้ในการ

วิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยาทุกท่าน ที่ให้

ความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และ    

ครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และอ านวยความ

สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณคุณแม่พิญาดา ธรรมชัย และคุณพ่อชานุ อยู่จิตร์  ผู้ให้ทุกสิ่งที่ดีงามและ

ก าลังใจอย่างดียิ่งแก่ลูกเสมอมาตลอดจนญาติพ่ีน้อง ผู้มีพระคุณ และเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 34/1 ทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยเสมอ  

 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณ 

บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความรัก ความเมตตา 

ความรู้ ค าแนะน า ก าลังใจ และมิตรภาพอันงดงาม ตลอดเวลาในการท าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 
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1 

 
บทที่ 1 

บทน า 

 

 สังคมโลกในปัจจุบันก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแข่งขันในทุกๆ ด้าน  ซึ่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนในสังคม สิ่งแรกที่ต้องเร่งรีบด าเนินการในขณะนี้ คือการสร้างคนที่มีคุณภาพ มากกว่า

การก่อสร้างถาวรวัตถุท่ีมีราคาแพง การสร้างและพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีปัญญา และ

ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก อันเป็นพลังในการสร้างสังคมและอนาคตของประเทศชาติ

ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าลายประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่งดงามในยุคสมัยอดีตและปัจจุบันของชาติไทย การศึกษานับเป็นหัวใจส าคัญของการเตรียม

ความพร้อม การสร้างและพัฒนาคนเพ่ืออนาคตของประเทศไทย โดยหลักการคือรัฐต้องดูแลและให้

การศึกษาแก่คนทุกกลุ่มทุกวัยทั้งเด็ก เยาวชน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุ อย่างเท่าเทียมและ

ทั่วถึง ซึ่งการศึกษาได้รับความคาดหวังจากสังคมในการท าหน้าที่สร้างคุณภาพของคน ตั้งแต่ช่วยให้

อ่านออก เขียนได้ และคิดเป็น โดยเฉพาะสร้างความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุมีผลนึกถึงประเทศชาติก่อน 

สร้างคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมความคิดพลเมืองไทยที่ดี สร้างจิตส านึก อุดมการณ์ ความรักและ

ภูมิใจในความเป็นชาติ ความรักและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ตลอดจนสร้าง

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย อาทิ มีวินัย มีความเข้มแข็งทั้ ง

กายใจมีการแบ่งปัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก อันส่งผลดีต่อ

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยตรง1 ยิ่งเมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมมีหลากหลายมาก

ขึ้น กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องท าให้การศึกษาบรรลุเจตนารมณ์และเป้าหมายก็ยิ่งต้อง

เผชิญ 

                                                           

 1อุษา ชูชาติ และ ลัดดา อินทร์พิมพ์, “บทวิเคราะห์ : มุมมองด้านการศึกษาของ

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา),” วารสารวิจัยการศึกษา 3, 6 (มกราคม – มีนาคม 

2558): 1. 
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เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ มากขึ้น เช่น ในกติกาสังคมเรื่องความเสมอภาค ความเป็นธรรมนั้น 

กระบวนการบริหารจัดการการศึกษาก็ต้องพร้อม หรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลัง

ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมขึ้นเมื่อประเทศก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กระบวนการ

การบริหารจัดการการศึกษาก็ย่อมต้องปรับให้พร้อมรองรับความเป็นนานาชาติ ซึ่งรวมถึง

ความสามารถในการสื่อสารความเป็นพหุวัฒนธรรม ที่ส าคัญมากๆ ประการหนึ่งคือการปรับตัวเองให้

เข้ากับมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นสากลเพียงเท่านั้น โดยยังไม่ไม่ต้องกังวลถึงความสามารถในการแข่งขัน 

ซึ่งจะเป็นก้าวใหญ่ๆ อีกก้าวหนึ่งทีเดียว2 จึงท าให้ทุกภาคส่วนของสังคมเห็นตรงกันว่าการศึกษาเป็น

องค์ประกอบแรกที่มีความส าคัญอย่างมากในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วมทางการ

ศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้ามามีส่วน

ร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา3 มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน ลงทุนด้านการศึกษาและให้

ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษานั้นทุกประเทศถือเป็นหัวใจ ไม่มีประเทศใดปฏิเสธได้เลยว่าการศึกษาไม่ใช่

หัวใจ เพราะในโลกยุคปัจจุบันที่แข่งขันกันด้วยความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของคน ไม่ได้

แข่งขันเหมือนในอดีตที่แข่งกันที่จ านวนคนหรือทรัพยากร4 การศึกษา คือการสร้างคนให้มีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือตนเอง

และสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทาง
                                                           

 2ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), คุณภาพ

ศิษย์สะท้อนคุณภาพครู(กรุงเทพมหานคร: ออฟเซ็ท พลัส, 2558), 13. 
3ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557 – 

2560) “สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย(กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี, 

2558), บทสรุปผู้บริหาร. 

 4พงศ์เทพ เทพกาญจนา, รมว.ศธ.มอบนโยบายในวันแรกที่เข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการ, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.moe.go.th/websm/2012/nov/287.html 
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ปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม5 การจัดการศึกษาปัจจุบันนั้นต้องสนองตอบพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553      

ที่ก าหนดความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ยึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้สังคมมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 6 รวมทั้งเพ่ือมุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ในมาตรา 22 

ต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ7 

และมาตรา 53 ยังได้ระบุถึงให้มีองค์กรวิชาชีพ มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู8 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครู

ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อความมุ่งหมายและ

หลักการของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 องค์ประกอบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้หรือ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน ปัญหาที่พบใน

ปัจจุบันคือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนและห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น สัดส่วน

จ านวนนักเรียนมีมากไม่เหมาะกับขนาดของห้องเรียน ห้องเรียนมืด ร้อน สกปรก นั่งเรียนเบียดกัน 

ฯลฯ ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลายยังคงสอนด้วยวิธีการแบบเดิมๆ  ที่ไม่จูงใจให้เด็กรู้สึกอยาก

เรียน และเด็กเหมือนถูกก าหนดให้เรียน จึงไม่สามารถดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้อย่างเต็มที่ 

หลักสูตรและชั่วโมงเรียนไม่มากพอที่จะจัดให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนได้  โดยส่วนใหญ่ครูใช้

วิธีการสอนบรรยายหน้าชั้นเรียนให้เด็กท่องจ าความรู้ และบอกค าตอบโดยไม่ให้เด็กได้ใช้ความคิดและ
                                                           

 5พนม พงษ์ไพบูลย์, การศึกษา ปัจจัยท่ี 5 ของชีวิต, (นนทบุรี:คอมแพคท์พริ้นท์, 

2543), 66. 

 6“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 

74ก(19 สิงหาคม 2542): 3-4. 

 7เรื่องเดียวกัน, 7. 

 8เรื่องเดียวกัน, 15. 
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แตกยอดการเรียนรู้ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าในเนื้อหาที่เรียน  ซึ่งเนื่องมาจากครูขาด

ทักษะการกระตุ้นหรือการน าวิธีการต่างๆ เพ่ือจุดประกายให้เด็กคิดค้นหาค าตอบ  หรือเชื่อมโยงสิ่ง

ต่างๆ ที่อยู่ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนเพื่อต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่ส าคัญ

คือขาดปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการสอนของครูและเด็ก ขาดกิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วม ไม่มีปฏิสัมพันธ์

ของการให้และการรับความรู้ความคิดระหว่างกัน เช่น การสอนวิชาอาเซียนศึกษา ส่วนใหญ่จัดการ

เรียนการสอนที่เน้นให้ความรู้และท่องจ า แต่ขาดการคิดวิเคราะห์ถึงสิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาและ

ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น สิ่งที่ตามมาคือทั้งครูและเด็กขาดการใช้และ

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงบูรณาการของตนเอง ขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการ

ท างานเป็นทีม ตลอดจนขาดความเข้าใจในสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ ไม่สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ให้

เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ปัจจัยหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีคุณภาพ คือ ครูไม่มีแผนการสอนและไม่มี

การเตรียมการสอนขาดความเอาใจใส่ในระหว่างสอน เช่น เมื่อให้งานเด็กแล้ว ครูเอาเวลาท าอย่างอ่ืน

ที่ไม่เกี่ยวกับการสอน ครูไม่มีการทบทวนเพ่ือให้นักเรียนทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้จบไป หรือพบว่าครู

รุ่นเก่าบางคนไม่พัฒนาตนเอง ไม่ศึกษา และท าความเข้าใจกับหลักสูตร ขาดการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการสอนซึ่งอาจเนื่องมาจากตัวครูเอง และจากโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนอุปกรณ์

และสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  ไม่สามารถจัดหาสื่อได้อย่างหลากหลาย  เช่น สื่อด้าน

วิทยาศาสตร์ สื่อที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ขณะที่ครูรุ่นใหม่บางคนขาดประสบการณ์ จัดการเรียน

การสอนโดยยึดบทเรียนส าเร็จรูปและใช้การคัดลอก  ซึ่งมีเนื้อหาไม่ครบตามตัวชี้วัดในหลักสูตร 

บางครั้งยังอ่านคู่มือการสอนไม่เข้าใจและไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 9การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูจึงมีบทบาทและมีความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการ

ก าหนดคุณภาพของคนในสังคมและสร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างอนาคตของชาติ ทุกภาคส่วนจึงให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพครูหรือปฏิรูปครูเพ่ือให้มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาคุณภาพ

การศึกษาที่แย่ลงในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่ด้อยคุณภาพ ถ้าครูมีทั้งจิตวิญญาณและองค์

ความรู้ สอนด้วยหัวใจ อยู่กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณภาพผู้เรียนได้ 

ซึ่งปัจจุบันมีเสียงสะท้อนตรงกันของสังคมถึงปัญหาคุณภาพครูในหลายๆ  ด้าน ที่ส่งผลโดยตรงต่อ
                                                           

 9ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ.2557 - 

2560), (กรุงเทพมหานคร:21 เซ็นจูรี่, 2558), 39. 
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คุณภาพของการศึกษาไทย กล่าวคือ การพัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชนต้องพัฒนาที่ “ครู” ก่อน ถ้า

ครูด้อยคุณภาพ ก็ไม่สามารถสร้างคุณภาพให้นักเรียนได้10เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญในการการปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่ง

จะเป็นปัจจัยหลักที่จะน าพาให้การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และเพ่ือเป็นการพัฒนา

นักเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งจะก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป   

 

ปัญหาของการวิจัย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับติดตามการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือ

บริการประชาชนทั้ ง 4 จังหวัดเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย จุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติอันมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอยู่ดีมีสุขในระบบ

วิถีชีวิตที่ดีงามของประเทศและตรงตามความต้องการของประชาชนทั้ง 4 จังหวัด 11 โดยมีวิสัยทัศน์ 

คือ เป็นองค์กรคุณภาพ ทันสมัย เครือข่ายเข้มแข็ง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสังกัด

ขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่อาเซียนและสากลร่วมพัฒนาอาชีพ

ท้องถิ่นตามวิถีไทย บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง12 โดยด าเนินการบริหารตามนโยบาย 

กระทรวงศึกษาธิการ แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัดได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

(พ.ศ. 2554 – 2558) เป็นที่เรียบร้อยครบทุกโรงเรียน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน

ทุกห้า ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

                                                           

 10เรื่องเดียวกัน, 60. 

 11ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 

2556, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จากhttp://www.sesa10.go.th/sesa10/data/pr2556.pdf 

 12ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10,  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย, เข้าถึง

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จากhttp://www.sesa10.go.th/sesa10/index.php/vision 
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สาธารณชน13 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบว่าในภาพรวมมีโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาถึง ร้อยละ 50 ท าให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ต้องขอรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกซ้ า สถานศึกษาต้องจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพตามค าแนะน าของผู้ประเมิน

คุณภาพภายนอกให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด และส าเนาแจ้งให้ สมศ. รับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่

วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน สมศ. พิจารณาให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอกซ้ า จะด าเนินการ 2 

แนวทาง ดังนี้ 1. กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิง

ปริมาณ ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด มายัง สมศ. เพ่ือ

พิจารณาปรับผลการประเมิน โดย สมศ. จะไม่ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล 2. กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิงคุณภาพ สมศ. จะลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล และตรวจสอบ

ก่อนพิจารณาปรับผลการประเมิน14 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 13ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), คู่มือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           

ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554), (สมุทรปราการ : ออฟเซ็ท พลัส, 2555), 8. 

 14ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), คู่มือการ

น าผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้, พิมพ์ครั้งที่ 4 (สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 2556), 19-20. 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 รายจังหวัด 

จังหวัด จ านวนโรงเรียน 

ผลการรับรองมาตรฐาน

การศึกษา 
ร้อยละของโรงเรียนที่

ไม่ผ่านประเมิน 
รับรอง ไม่รับรอง 

สมุทรสาคร 11 8 3 27.27 

สมุทรสงคราม 9 5 4 44.44 

เพชรบุรี 22 7 15 68.18 

ประจวบคีรีขันธ์ 18 10 8 44.44 

รวม 60 30 30 50 
 

ที่มา  : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก, เข้าถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2558 เข้าถึงได้จากhttp://aqa.onesqa.or.th/- 

SummaryReport.aspx 

 

 โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่  1 ถึง 6 ตั้งอยู่ที่  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 เป็น 1 ใน 15 โรงเรียนของจังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จากบทสรุปผู้บริหารพบว่าตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดีบดี 

คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ชื่อตัวบ่งชี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” รวมทั้งมีจุด

ที่ควรพัฒนา ได้แก่ 

  1.  ผลสอบ O-Net ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เนื่องจากจ านวนผู้เรียนที่มีผลสอบได้คุณภาพในระดับดีขึ้นไป(ได้คะแนนเท่ากับขีดจ ากัดล่างในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง) มีน้อยและอยู่ในระดับต้องปรับปรุงจึงควรได้รับการ

พัฒนาอย่างเร่งด่วนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  2.  การจัดการเรียนการสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การเรียนด้วยตนเองเพ่ือน าผลมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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  3.  สถานศึกษาขาดครูสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สาขาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาดนตรี และบรรณารักษ์ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

 และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ด้านผลการจัดการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนควรเพ่ิมเติมการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ได้ค้นคว้าเชิงลึก หาความรู้ด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง ฝึกการคิดวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาและการตีความโดยเฉพาะโดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พบว่า ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นอภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ โต้วาที การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดที่

หลากหลาย และ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนด้วยตนเองบ้างเพ่ือน าผลมาพัฒนาตนเอง 

 จากจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ที่

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้ให้ไว้ สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากมาตรฐานการปฏิบัติของครู ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของ

คุรุสภา จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ซึ่งเป็นหน้าที่

ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ต้องน าจุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้สถานศึกษาให้มีคุณภาพ ครูมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนทุกคน  

 จากสภาพและสาเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดยคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จากปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 

 1. เพ่ือทราบการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  

 2. เพ่ือทราบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ 

ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ 

 

ข้อค าถามของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางการค้นหาค าตอบของการวิจัย 

ดังต่อไปนี้ 

 1. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนช าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับใด 

 2. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด        

และวิทยฐานะ มีความแตกต่างกันหรือไม่ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานของการ

วิจัยไว้ดังนี้คือ  

 1. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่ าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด        

และวิทยฐานะ มีความแตกต่างกัน 
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ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู คือ การกระท าตามข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ

การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน โดยต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความ

ช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของบุคคลประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในแต่ละประเทศ

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆ ดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการจัดท า

มาตรฐานครูของมลรัฐฮาวาย (Hawil State) ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 10 ข้อ ดังนี้         

1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการของนักเรียน 2) การสร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมปฏิกิริยาทางสังคม ความรับผิดชอบต่อ

องค์กร การเรียนรู้ เชิงรุกและแรงจูงใจภายใน 3) การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่นักเรียน            

4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในบริบทแห่งการเรียนรู้ 5) การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

6) การวางแผนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับนักเรี ยน 7) การใช้   

กลยุทธ์ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด และแก้ปัญหาและ

ทักษะการเรียนรู้  8) การใช้กลยุทธ์ในการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น           

ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และอารมณ์ ด้านสังคม 9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและ

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 10) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ

เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน15 ประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลมลรัฐควีนแลนด์ (Queensland) 

ก าหนดมาตรฐานของครู 12 มาตรฐาน แต่ละด้านประกอบด้วยสมรรถนะ ดังนี้ 1) การใช้นวัตกรรมใน

การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 2) การพัฒนาความสามารถทางภาษาและการ

ค านวณ 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน 4) การจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิติจริง 5) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วน

ร่วม 6) บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 7) การประเมินและ

การรายงานผลการเรียนรู้  8) การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม 9) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

และส่งเสริมการเรียนรู้ 10) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 11) การสร้างทีมงานพัฒนาวิชาชีพ    
                                                           

 15ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย สมรรถนะครูและแนวทางการ

พัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร:พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 43-47. 
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12) การได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา

(Alberta) ได้พัฒนากรอบแนวคิดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 11 ข้อ ดังนี้ 1) มีความสามารถใน

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสอนในบริบทต่างๆ อย่างหลากหลาย 2) มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 

ศีลธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  3) มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอน 4) มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ

สอน และการจัดการเรียนรู้ 5) มีความสามารถในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 6) มีความสามารถในการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน   

7) มีความสามารถในการน าจุดประสงค์และเนื้อหาในหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี

ความหมายต่อนักเรียน  8) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในการเรียนรู้ของนักเรียน 9) มีความสามารถในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิด     

การจัดการเรียนรู้ และความก้าวหน้าของนักเรียน 10) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และ

ชุมชน 11) มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ 16 ส าหรับประเทศไทย 

โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก าหนดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ขึ้น 

ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู มี 12 ข้อ ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่

ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้

จริงในชั้นเรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืน

ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้

ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์17  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอามาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มาท าการศึกษาวิจัยกับครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดยได้น า

ทฤษฎีเชิงระบบตามแนวคิดของ แคทซ์ และคานซ์ (Katz & Kahn) มาเป็นกรอบของการวิจัย        

ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และ     
                                                           

 16เรื่องเดียวกัน, 77-81. 

 17ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558), 9-10. 
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ผลผลิต (output) ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (context) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา18  ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบทางการศึกษา           

แต่สามารถส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรในด้านการจัดการคุณภาพทางการศึกษา  ปัจจัยน าเข้า 

(input) ได้แก่ นโยบายทางการศึกษา บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอ่ืนๆ ผ่านเข้าสู่

กระบวนการ (process) ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

การนิเทศ ผลผลิต (output) ที่ได้ คือ สถานศึกษามีความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้มีผลกระทบต่อเนื่องกันและยังมีปัจจัยที่เป็นบริบท (context) ซึ่งมี

อิทธิพลต่อคุณภาพของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและ

น าข้อมูลจากผลผลิตที่ ได้ เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น19 ดังแผนภูมิรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

18Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organizations, 

2nd ed.(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.  

 19 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 161-162. 
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แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ที่มา : ป ร ะ ยุ ก ต์ จ า ก  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 

Organizations, 2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 

 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร

การศึกษา, พิมพ์คร้ังที่ 2 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 161-162. 

 : ส านักงาน เลขาธิการคุ รุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558), 9-10. 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้

ประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ . 2556 ซึ่งมี 12 ข้อ ได้แก่       

1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2 ) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ เรียน 3 ) มุ่ งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้ เติบโตเต็มตามศักยภาพ             

ข้อมูลย้อนกลับ  

(feedback) 

ปัจจัยน าเข้า (input) 

 

- นโยบายทางการศึกษา 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

 ฯลฯ 

 

 

 

กระบวนการ (process) 

 

 - การบริหาร 

 - การจัดการเรียนการสอน 

 

 
 

- การนิเทศ 

  

 

 

ผลผลิต (output) 

 

- สถานศึกษามีความสามารถ  

  ในการจัดการศึกษาอย่างม ี

  ประสิทธิภาพ 

- คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

  ของนักเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ของนักเรียน  

 

บริบท (context) 

สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและอ่ืนๆ 

- มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครู 
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4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 5 ) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดย

เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558), 9-10. 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

3. มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  

   คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  

10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งมี 3 

มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการ

ปฏิบัติตน แต่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูซึ่งมี 12 ข้อ คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรม

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ

เกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้

จริงในชั้นเรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกบัผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มาเป็นขอบเขตในการวิจัย  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยาม

ศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

การปฏิบัติงานของครู หมายถึง การท างานในหน้าที่หรือการปฏิบัติงานของครู โดยใช้

มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู 12 ข้อ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 เป็นเกณฑ์ ได้แก่ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่

เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโต

เต็มตามศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดย

เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ ์

ครู  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
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โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี หมายถึง สถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ตั้งอยู่ที่ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในต่างประเทศ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในประเทศไทย ข้อมูล

พ้ืนฐานของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม

ทางการศึกษา ตั้งแต่วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืน (ตามที่ประกาศก าหนดในกฎกระทรวง) จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็น

เป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและ

ได้รับการยอมรับ20 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า มาตรฐาน 

หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป21 

                                                           
20ส านักมาตรฐานวิชาชีพ, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก www.sobkroo.com/img_news/file/A28341798.doc 
21ราช บั ณ ฑิ ต ยสถาน , พ จน านุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถ าน  พ .ศ . 2542  

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2546), 766. 
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 คุรุสภา ได้ให้ความหมายของ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการ

พัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

 วิชาชีพ หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและ

การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาใน

สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร

การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริการ

หรอืปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน

หน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง

ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติ

ตาม เพ่ือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ

จากวิชาชีพได้ว่า เป็นบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการที่มีกฎหมายให้ความส าคัญกับวิชาชีพ

ทางการศึกษา และก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องใช้

ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ22 

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร

การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่ งได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 ครู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ า

กว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน23 
                                                           

22ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์คุรุสภา, 2548), 4-5. 
23ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558), 4. 



19 

 

 ความหมายของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู กล่าวโดยสรุป 

คือ การกระท าตามข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการ

พัฒนางาน โดยต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัด

การศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ของบุคคลประกอบ

วิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ใน

สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในต่างประเทศ 

 

ประเทศนิวซีแลนด์ 

 1.  มีความรู้ในวิชาชีพ ความรู้ในวิชาชีพนั้น จะแสดงออกโดยการวางแผนการสอน การ

เตรียมการสอน มีความเต็มใจและความจริงใจที่จะเพ่ิมพูนความรู้ในเนื้อหาและทฤษฎีต่างๆ ตลอด

ระยะเวลาท าการสอนที่ก่อให้เกิดกิจกรรมและโปรแกรมที่มีคุณภาพ ครูผู้ซึ่งสามารถแสดงความรู้ใน

วิชาชีพเป็นที่น่าพอใจนั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1) ในด้านหลักสูตร ครูควรมีความรู้ในวิชาที่สอนและรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน 

 2) สามารถแสดงให้เห็นการพัฒนาด้านการเรียนรู้และบุคลิกภาพในตัวนักเรียน 

 3) มีวัตถุประสงค์การสอนที่เหมาะสม 

 4) ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 5) มีกิจกรรมการเรียนรู้ โปรแกรมการเรียน และการประเมินผลการเรียนอย่างเหมาะสม 

 2.  การปฏิบัติการสอน  การปฏิบัติการสอนจะแสดงออกในสภาพแวดล้อมของการ

เรียนรู้ ซึ่งครูได้สร้างขึ้นและรักษาไว้ในกระบวนการสอนที่ใช้ในปัจจุบัน  

 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นที่น่าพอใจ มีดังนี้ 

 1) สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพนับถือและความเข้าใจ  

 2) สร้างความคาดหวังสูงซึ่งให้ความส าคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ 

 3) สามารถจัดการกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี 

 4) สามารถจัดการกับพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นเชิงบวกได้ 

 5) สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางอารมณ์ท่ีมีความปลอดภัย 
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 ครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นที่น่าพอใจนั้นด าเนินการสอนดังต่อไปนี้ 

 1) สามารถสื่อสารการสอนได้อย่างแจ่มชัด และแม่นย า 

 2) ใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย 

 3) ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

 4) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ 

 5) แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนเป็น

รายบุคคล 

 3.  ความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ  ความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพของครู แสดงออกได้ในทางบวก 

ซึ่งจะเห็นได้ในบทบาทของความร่วมมือในศูนย์การเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงาน 

ครอบครัวของนักเรียนและชุมชน มีความเคารพนับถือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และมีความ

มั่นใจในตนเอง 

 ครูทีท าการสอนเป็นที่น่าพอใจสามารถพัฒนาความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

 1) คิดทบทวนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 2) จดบันทึกเหตุการณ์และงานในหน้าที่อย่างแม่นย า 

 3) สื่อสารกับครอบครัวของนักเรียนและผู้มีอุการะคุณต่อโรงเรียนที่ดี 

 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนโรงเรียน 

 5) พัฒนาวิชาชีพของตน 

 6) ได้รับความนับถือ ไว้วางใจ และความเชื่อม่ันจากเพ่ือนครู 

 4.  ภาวะผู้น าด้านวิชาชีพ  การแสดงออกทางภาวะผู้น าด้านวิชาชีพขึ้นอยู่กับฐานะของ

ครู ครูแห่งชาติที่มีภาระรับผิดชอบสูงจะแสดงออกมิติของครูระดับสูง และได้รับความเคารพนับถือใน

ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ครูที่ท าการสอนได้เป็นที่น่าพอใจ จะสามารถแสดงภาวะผู้น าด้าน

วิชาชีพได้ ดังต่อไปนี้ 

 1)  มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ 

 2) มีจุดเน้นที่การเรียนการสอน 

 3) น าและสนับสนุนเพื่อนครู 

 4) เป็นผู้น าทางจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

 5) รับรู้และสนับสนุนความหลากหลายของบุคคลและกลุ่มคน 
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 6) ส่งเสริมครูอ่ืน และร่วมในกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพครู 

 7) จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย24 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดสมรรถนะครูเพ่ือใช้เฉพาะในแต่ละมลรัฐครบทุกมลรัฐ 

และมีการก าหนดให้ครูต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ ที่เรียกว่า Praxis Test 

 มลรัฐนิวเม็กซิโก (New Mexico State) 

 มลรัฐนิวเม็กซิโก แบ่งสมรรถนะครูแต่ละด้านเป็น 3 ระดับ คือ ครูเตรียมการ (provisional 

teacher) ครูมืออาชีพ (professional teacher) และครูเชี่ยวชาญ (master teacher) ดังนี้ 

 1) สมรรถนะด้านหลักสูตรและความรู้ในสาขาวิชาที่สอน 

 2) สมรรถนะในการใช้วิธีสอนและทรัพยากรในท้องถิ่น 

 3) สมรรถนะในการสื่อสารกับนักเรียน 

 4) สมรรถนะในการประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน 

 5) สมรรถนะในการใช้วิธีการและเทคนิคการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6) สมรรถนะในการส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ

เป็นผลดีต่อสุขภาพของนักเรียน 

 7) สมรรถนะในการสร้างสรรค์บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนา

นักเรียนให้มีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (self - concept) 

 8) สมรรถนะในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางการศึกษาและน ามาปฏิบัติ

อย่างเหมาะสม 

 9) สมรรถนะในการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองแบะสมาชิกในชุมชน 

 

 

 
                                                           

 24ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของ

คณะกรรมการทะเบียนครูประเทศนิวซีแลนด์ Teacher Registration Board, (กรุงเทพมหานคร:

พริกหวานกราฟฟิค, 2543), 24-28. 
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 มลรัฐฮาวาย (Hawil State) 

 คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานครูของมลรัฐฮาวาย ได้น าเสนอสมรรถนะครูภายใต้

มาตรฐาน 10 ประการ ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการของนักเรียน 

 มาตรฐานที่ 2 การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย เพ่ือ

ส่งเสริมปฏิกิริยาทางสังคม ความรับผิดชอบต่อองค์กร การเรียนรู้เชิงรุกและแรงจูงใจภายใน 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้แก่นักเรียน 

 มาตรฐานที่ 4 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในบริบทแห่งการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 5 การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 มาตรฐานที่ 6 การวางแผนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย

ส าหรับนักเรียน 

 มาตรฐานที่ 7 การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะการคิด และแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 8 การใช้กลยุทธ์ในการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ด้าน

สติปัญญา ด้านร่างกาย และอารมณ์ ด้านสังคม 

 มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือเสริมสร้างการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

 มลรัฐวอชิงตัน (Washington State) 

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งมลรัฐวอชิงตัน ได้ก าหนดสมรรถนะของครูประถมศึกษาไว้ 

5 ด้าน ดังนี้ 

  1) สมรรถนะด้านพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ 

 2) สมรรถนะด้านการใช้หลักสูตร 

 3) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน 

 4) สมรรถนะด้านการประเมินผล 

 5) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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 มลรัฐฟลอริดา (Florida State) 

 โรงเรียนในเครือคริสตจักรแห่งมลรัฐฟลอริดา ได้น าเสนอการประเมินครูโดยพิจารณา

จากสมรรถนะต่อไปนี้ 

 1) ความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเชิงเหตุผลด้วยไวยากรณ์และประโยคที่ถูกต้อง 

 2) ความสามารถในการอ่าน ท าความเข้าใจและตีความข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและอ่ืนๆ 

 3) ความสามารถในการท าความเข้าใจมโนทัศน์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

 4) ความสามารถในการสังเกตอารมณ์ของนักเรียนและการแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์

ฉุกเฉินเพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตายของนักเรียน 

 5) ความสามารถในการสังเกตอาการของการใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดของนักเรียน

และการใช้เทคนิควิธีเพ่ือป้องกันการเสพย์ 

 6) ความสามารถในการสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของนักเรียน 

 7) ความสามารถในการเข้าใจพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม และการเรียนของ

นักเรียน และให้ค าแนะน าได้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน 

 8) ความใส่ใจนักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน 

 9) ความสามารถในกาท าความเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนและสามารถแก้ไขพฤติกรรม

ที่ผิดปกติได ้  

 10) ความสามารถในการแสดงออกและการปฏิบัติตนตามจริยธรรมวิชาชีพ 

 11) ความสามารถในการใส่ใจการพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ าโดยใช้

กลวิธีการสอนที่เหมาะสม 

 12) ความสามารถในการใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 

 13) ความสามารถในการใช้วิธีการประเมินเพ่ือพัฒนานักเรียน 

 14) ความสามารถในการใช้กลวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรม วิธีการเรียนรู้ ความต้องการ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของนักเรียนแต่ละคน 

 15) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะตาม

มาตรฐานของหลักสูตร 

 16) ความสามารถในการก าหนดพฤติกรรมมาตรฐานในวิชาชีพ 

 17) ความสามารถในการแก้ไขพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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 มลรัฐเคนตักกี (Kentucky State) 

 มลรัฐเคนตักกี ได้ก าหนดมาตรฐานครูไว้ 9 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยสมรรถนะ ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 การออกแบบและวางแผนการสอน 

 มาตรฐานที่ 2 การสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 3 การใช้วิธีสอน 

 มาตรฐานที่ 4 การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน 

 มาตรฐานที่ 5 การไตร่ตรองและการสอน 

 มาตรฐานที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานกับผู้ปกครอง 

 มาตรฐานที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพการสอนและแผนงานพัฒนาวิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 8 ความสามารถด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา 

 มาตรฐานที่ 9 การใช้เทคโนโลยี 

 มลรัฐอลาสกา (Alaska State) 

 มลรัฐอลาสกา ได้ก าหนดมาตรฐานครูไว้ 9 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วนสมรรถนะ ดังนี้ 

 1) ความรู้ ความเข้าใจลักษณะการเรียนรู้จองนักเรียน 

 2) ความรู้ ความเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 

 3) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการและวัฒนธรรมใน

ชุมชนของนักเรียน 

 4) ความรู้ในวิชาที่สอน 

 5) ความสามารถในการอ านวยความสะดวกทางการเรียนรู้ให้นักเรียน 

 6) ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับสภาพชุมชน

ของนักเรียน 

 7) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในฐานะเป็นเครื่องมือทางการศึกษา 

 8) ความสามารถในการท างานร่วมกับครอบครัวของนักเรียนและชุมชน 

 9) การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วิชาชีพ 
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ประเทศออสเตรเลีย 

 มลรัฐออสเตเลียตอนใต้ (South Australia) 

 รัฐบาลแห่งออสเตเลียตอนใต้ ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ

มาตรฐานด้านค่านิยม ความรู้ ความสัมพันธ์ และการปฏิบัติงาน 

  มาตรฐานด้านค่านิยม ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือในการท างาน         

2) ความยุติธรรม 3) ความซื่อสัตย์ 4) การบ าเพ็ญตนเป็นที่ยอมรับ และ 5) ความรับผิดชอบ 

  มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วย 1) ความเป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการ          

2) ความรู้เกี่ยวกับบริบทและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 3) ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและการจัดการ

ความรู้ และ 4) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่น ามาจัดการเรียนรู้ 

  มาตรฐานด้านความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการ

ติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบท 2) ความเข้าใจบริบทของแต่ละบุคคล 3) ความเข้าใจค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 4) ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 5) ความสามารถในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้อง และ 6) ความสามารถใช้กล

ยุทธ์ที่หลากหลายในการเข้าถึงชุมชน 

  มาตรฐานด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการวางแผน 

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ 3) ความสามารถในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการ

เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถและท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) ความสามารถในการ

ประเมินและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน และ 5) ความสามารถในการประเมินผล

การสอนและหลักสูตร 

 มลรัฐออสเตเลียตะวันตก (Western Australia)  

 กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมของออสเตเลียตะวันตก มีนโยบายพัฒนาครูให้มีความ

เป็นเลิศ โดยก าหนดสมรรถนะครูเพ่ือให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาตนเองเพ่ือความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ และใช้เป็นแกนกลางส าหรับประเมินความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะและค่านิยมของครู 

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาของโรงเรียนว่ามีครูที่ดี มีคุณภาพ 

กรอบแนวคิดสมรรถนะครูมี 5 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน 

 มิติที่ 2 การประเมินและรายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
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 มิติที่ 3 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 มิติที่ 4 การมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร 

 มิติที่ 5 การสร้างความร่วมมือในชุมชนของโรงเรียน 

 มลรัฐควีนแลนด์ (Queensland) 

 รัฐบาลมลรัฐควีนแลนด์ ก าหนดมาตรฐานของครู 12 มาตรฐาน แต่ละด้านประกอบด้วย

สมรรถนะ ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

 มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาความสามารถทางภาษาและการค านวณ 

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน 

 มาตรฐานที่ 4 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิติจริง 

 มาตรฐานที่ 5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 มาตรฐานที่ 6 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 มาตรฐานที่ 7 การประเมินและการรายงานผลการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม 

 มาตรฐานที่ 9 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 มาตรฐานที่ 11 การสร้างทีมงานพัฒนาวิชาชีพ 

 มาตรฐานที่ 12 การได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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ประเทศแคนาดา 

 อัลเบอร์ตา (Alberta) 

 มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ได้พัฒนากรอบแนวคิดในการก าหนด

สมรรถนะครู ดังนี้ 

 1) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสอนในบริบทต่างๆ อย่าง

หลากหลาย 

 2) มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ศีลธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

 3. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอน 

 4) มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน และการจัดการเรียนรู้ 

 5) มีความสามารถในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 6) มีความสามารถในการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 7) มีความสามารถในการน าจุดประสงค์และเนื้อหาในหลักสูตรไปสู่การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียน 

 8) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการในการ

เรียนรู้ของนักเรียน 

 9) มีความสามารถในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิด การจัดการเรียนรู้ 

และความก้าวหน้าของนักเรียน 

 10) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

 11) มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ 

 บริติสโคลัมเบีย (BritishColumbia) 

 วิทยาลัยครูแห่งบริติสโคลัมเบีย ได้ก าหนดมาตรฐานของครู แต่ละมาตรฐานประกอบไป

ด้วยสมรรถนะดังนี้ 

 1) มีความห่วงใยและให้ความสนใจนักเรียนทุกคน 

 2) มีความเข้าใจผู้ปกครองและวิถีชีวิตของนักเรียน 

 3) มีความรู้กว้างขวางและมีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 

 4) มีความรู้เกี่ยวกับประเทศแคนาดาและโลก 

 5) มีความรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของมลรัฐ 
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 6) มีความเข้าใจพัฒนาการของนักเรียน 

 7) สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 8) สามารถประยุกต์ใช้หลักของการประเมินและการรายงานผล 

 9) ปฏิบัติตนเป็นผู้น าการศึกษาและจริยธรรม 

 10) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต25 

 

ประเทศญี่ปุ่น 

 การขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของประเทศญี่ปุ่นนั้น จะต้องไปขอรับจากคณะกรรมการ

การศึกษาของท้องถิ่น ซึ่งมี 3 ประเภท คือประเภทสามัญส าหรับครูทั่วไป ซึ่งมีผลใช้ได้ตลอดชีวิต 

ประเภทพิเศษ ส าหรับครูที่มีประสบการณ์พิเศษ ใช้ได้ไม่เกิน 10 ปี และประเภทชั่วคราว ส าหรับครู

ช่วยสอน กรณีที่ไม่สามารถจัดหาครูที่มีใบประกอบวิชาชีพปกติได้ ใบประกอบวิชาชีพประเภทนี้มีอายุ 

3 ปี ประเทศญี่ปุ่น ได้ก าหนดกรอบแนวคิดสมรรถนะครูไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

 1) ความรู้เบื้องต้นทางด้านการศึกษา 

 2) ความรู้ทั่วไป เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 3) ความรู้เฉพาะในวิชาที่สอน 

 4) ทักษะการเขียน 

 5) ทักษะการสอนรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 6) ความสามารถพิเศษ เช่น ขับร้อง เล่นดนตรี เล่นกีฬา 

 7) ทัศนคติและบุคลิกภาพในการเป็นครู 

 

 

 

 

 

 
                                                           

25ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย สมรรถนะครูและแนวทางการ

พัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร:พริกหวานกราฟฟิค, 2551), 32-85.  
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ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 สมรรถนะครูของประเทศเวียดนามจ าแนกเป็น 3 ปะเภท ได้แก่ ครู (teacher) ครูอาวุโส 

(senior teacher) และครูผู้น า (leading teacher) การจ าแนกครูและก าหนดสมรรถนะตามระดับ

ของครู มีลักษณะคล้ายคลึงกับออสเตเลียตะวันตก มีดังนี้ 

 1) บุคลิกภาพ อุดมคติและทัศนะทางการเมือง 

 2) ความรู้ในวิชาที่สอน 

 3) ความรู้เกี่ยวกับการเป็นครู 

 4) การอบรมเก่ียวกับการประยุกต์สมรรถนะ 

 5) กระบวนการประเมินผลในโรงเรียน 

 6) การพัฒนาวิชาชีพภายในโรงเรียน 

 7) การจัดการข้อมูลสานสนเทศ 

 8) การผ่านกระบวนการประเมินผลจากสถานบันอบรมครู 

 9) การให้บริการสังคม 

 10) ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้26 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในประเทศไทย 

 ปัจจุบันมีครูเป็นจ านวนมากอยู่ทั่วประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานในฐานะองค์กร

วิชาชีพครู คือ คุรุสภาที่พยายามยกมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือส่งเสริมให้ครูดีทั้งหลาย  ได้เป็นที่

ประจักษ์แก่สังคม เพ่ือให้ครูได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้าง และเสริมปัญญา รวมทั้งพัฒนามนุษย์อันเป็น

ทรัพยากรที่ล้ าค่าของสังคม ประเทศชาติและสังคมจะเจริญก้าวหน้า ก็เพราะมีครูดี พัฒนาคนและให้

คนเหล่านั้นได้พัฒนาสังคมสืบต่อตามล าดับ คุรุสภาซึ่งเป็นสถานวิชาชีพครูได้ตระหนักในคุณค่าของครู 

ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีมาตรฐานในวิชาชีพครู 27 ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ และได้มีการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคม สืบเรื่อยมา 

 

 
                                                           

 26เรื่องเดียวกัน, 90-91. 
27รวีวรรณ ชินะตระกูล และ เตือนจิตต์ จิตต์อารี, ความเป็นมาของครูไทย (ม.ป.ท.,ม.ม.ป.),  87. 
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 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 

คุรุสภาได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 11 ข้อ ซึ่งเรียกว่า เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ขึ้นและน าไปประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)  

ให้ใช้เกณฑ์นี้ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์

มาตรฐานในการคัดเลือกข้าราชการครูเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 11 

มาตรฐานด้วยกันดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้า

เพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือ

หน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 

การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึงการเลือก

แนวทางปฏิบัติอย่างชาญฉลาด  ด้วยความรัก  และหวังดีต่อผู้เรียน  ดังนั้น  ในการเลือกกิจกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู   
ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์  
วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง
การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือก ใช้ ปรับปรุง  

หรือสร้าง แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ที่สามารถน าไปใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต  
เลือกใช้ ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสั่งพิมพ์ วิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริง  

และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวร

ติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอน ให้ครอบคลุม สาเหตุ ปัจจัย และด าเนินงาน

ที่เก่ียวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

2. เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน และข้ันตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ   ในการปรับปรุงและการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลที่ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติ        

ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอยู่

สม่ าเสมอ  ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

มาตรานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

การร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ    

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพ่ือน

ร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 

การร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน หมายถึง การตระหนักในความส าคัญรับฟัง

ความคดิเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา

งานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วย

ความเต็มใจ 
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มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ทางสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองพัฒนางาน  

และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม28 

 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ .ศ. 2548     

ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ไว้ 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานปฏิบัติตน 

 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้

และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้29 ส าหรับมาตรฐานความรู้มี 9 ข้อ และ

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพมี 2 ข้อ โดยผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้ สาระความรู้ 

และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานความรู้ มีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ

อ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ สาระความรู้ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

28พิชัย ไชยสงคราม , ความเป็นครู = Self-Actualization for teacher (ม.ป.ท., 

2542), 32-34. 
29“ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ .ศ. 2548”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 

122, ตอนพิเศษ 76 ง (9 กันยายน 2548) :  40. 
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1.  ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 

ตารางที่ 2 สาระความรู้และสมรรถนะ ของภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. ภาษาไทยส าหรับครู 

2. ภาษาอังกฤษหรืภาษาต่างประเทศ

อ่ืน ๆ ส าหรับครู 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

1. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

ภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพื่อการสื่อ

ความหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

 

2.  การพัฒนาหลักสูตร 

ตารางที่ 3 สาระความรู้และสมรรถนะ ของการพัฒนาหลักสูตร 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 

2. ประวัติความเป็นมาและระบบการ

จัดการศึกษาไทย 

3. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 

4. ทฤษฎีหลักสูตร 

5. การพัฒนาหลักสูตร 

6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ

หลักสูตร 

7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

8. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

หลักสูตร 

1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 

2. สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย 

3. สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร 

4. สามารถจัดท าหลักสูตร 
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3.  การจัดการเรียนรู้ 

ตารางที่ 4 สาระความรู้และสมรรถนะ ของการจัดการเรียนรู้ 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 

2. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน 

3. การออกแบบและการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

5. การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

6. เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

7. การใช้และการผลิตสื่อและการ

พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้    

8. การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

9. การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้ราย

ภาค และตลอดภาค 

2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

3. สามารถเลือกใช้ พัฒนา และ สร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

จ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 
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4.  จิตวิทยาส าหรับครู 

ตารางที่ 5 สาระความรู้และสมรรถนะ ของจิตวิทยาส าหรับครู 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. จิตวิทยาพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ

พัฒนาการมนุษย์ 

2. จิตวิทยาการศึกษา 

3. จิตวิทยาการแนะแนวและให้

ค าปรึกษา 

1. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 

2. สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตาม

ศักยภาพของตน 

3. สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4. สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

 

5.  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ตารางที่ 6 สาระความรู้และสมรรถนะ ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. หลักการและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา 

2. การสร้างและการใช้เครื่องมือ

วัดผล และประเมินผลการศึกษา 

3. การประเมินตามสภาพจริง 

4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

5. การประเมินภาคปฏิบัติ 

6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 

1. สามารถวัดและประเมินผลได้ ตามสภาพความเป็นจริง 

2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
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6.  การบริหารจัดการในห้องเรียน 

ตารางที่ 7 สาระความรู้และสมรรถนะ ของการบริหารจัดการในห้องเรียน 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 

2. ภาวะผู้น าทางการศึกษา 

3. การคิดอย่างเป็นระบบ 

4. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 

5. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

6. การติดต่อสื่อสารในองค์กร    

7. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

8. การประกันคุณภาพการศึกษา 

9. การท างานเป็นทมี 

10. การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

11. การจัดโครงการฝึกอาชีพ 

12. การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ

พัฒนา 

13. การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการ

บริหารจัดการ 

14. การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

1. มีภาวะผู้น า 

2. สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 

4. สามารถในการประสานประโยชน์ 

5. สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ 
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7.  การวิจัยทางการศึกษา 

ตารางที่ 8 สาระความรู้และสมรรถนะ ของการวิจัยทางการศึกษา 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. ทฤษฎีการวิจัย 

2. รูปแบบการวิจัย 

3. การออกแบบการวิจัย 

4. กระบวนการวิจัย 

5. สถิติเพ่ือการวิจัย 

6. การวิจัยในชั้นเรียน 

7. การฝึกปฏิบัติการวิจัย 

8. การน าเสนอผลงานวิจัย 

9. การค้นคว้า ศึกษางานวิจัย ในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

10. การใช้กระบวนการวิจัยในการ

แก้ปัญหา 

11. การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย 

1. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ผู้เรียน 
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8.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ตารางที่ 9 สาระความรู้และสมรรถนะ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

2. เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  

4. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ

เรียนรู้ 

5. การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้

การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 

1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงนวัตกรรม

เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

2. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ที่ดี 

3. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ ของผู้เรียน 
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9.  ความเป็นครู 

ตารางที่ 10 สาระความรู้และสมรรถนะ ของความเป็นครู 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท

หน้าที่ ภาระงานของครู 

2. พัฒนาการของวิชาชีพครู 

3. คุณลักษณะของครูที่ดี 

4. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

5. การเสริมสร้างศักยภาพและ

สมรรถภาพความเป็นครู 

6. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ

การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

1. รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 

2. อดทนและรับผิดชอบ 

3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ เป็นผู้น าทางวิชาการ 

4. มีวิสัยทัศน์ 

5. ศรัทธาในวิชาชีพครู 

6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
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มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ตารางที่ 11 สาระความรู้และสมรรถนะ ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานศึกษา 

2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษา

ผู้เรียน  โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวม

ข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษา 

3. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง

การน าหลักสูตรไปใช้ 

4. ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับ

สถานศึกษา 

5. ฝึกปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไป มี

ส่วนร่วมในสถานศึกษา 

6. การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

 

1. สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียนได้ตามความแตกต่าง

ของผู้เรียน 

2. สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 

3. สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การจัดท าแผนการสอน 

ปฏิบัติการสอนประเมินผลและปรับปรุง 

4. สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

  

 

 

 

 



41 

 

2.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ30 

ตารางที่ 12 สาระความรู้และสมรรถนะ ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้

ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ

จัดการเรียนรู้ 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

7. การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

8. การน าผลการประเมินมาพัฒนา การ

จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

9. การบันทึกและรายงานผลการ

จัดการเรียนรู้ 

10. การสัมมนาทางการศึกษา 

1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 

2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 

3. สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

4. สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา

ผู้เรียน 

 

  

  

 

                                                           
30คุรุสภา, มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้

จาก http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=136&did=254 
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 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม 

เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มี

ทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง31 ส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพ

ครู มี 12 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม 

การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือก

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริม

พัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการ

สอนในลักษณะอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุ ประสงค์

ของการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ 

เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
                                                           

 31“ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ .ศ. 2548”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 

122, ตอนพิเศษ 76 ง (9 กันยายน 2548) :  40. 
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มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหา

ความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง

ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้

ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติใน

รายละเอียด ดังนี้ 

1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

2. เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 

หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย 

กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา 

และถือเป็นแบบอย่าง 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ 

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ 

ของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและ

สถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
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มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม

ทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้

ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการ

พัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะ

น าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาส ในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุม

ของปัญหาไปในทางการพัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุม

บวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนอง

ปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็น

แนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน32   

มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบ

แผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ

และสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ33 ส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติตน ของผู้

ประกอบวิชาชีพครู มี 5 จรรยาบรรณ รวม 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

 

 
                                                           

 32คุรุสภา, มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้

จาก http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=136&did=254 
33“ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ .ศ. 2548”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 

122, ตอนพิเศษ 76 ง (9 กันยายน 2548) :  40. 
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จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม         

ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่

ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา 

และจิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

จรรยาบรรณต่อสังคม 

9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข34 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34เรื่องเดียวกัน: 45-46. 
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ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ในปี พ.ศ. 2556 คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ไว้ 

3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน

ปฏิบัติตน 

 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้

และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้35 ส าหรับมาตรฐานความรู้ ของผู้ประกอบ

วิชาชีพครู มี 11 ข้อ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพมี 2 ข้อ ได้แก่ 

 มาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 

หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง ประกอบด้วยความรู้ ดังต่อไปนี้ 

 1.  ความเป็นครู 

 2.  ปรัชญาการศึกษา 

 3.  ภาษาและวัฒนธรรม 

 4.  จิตวิทยาส าหรับครู 

 5.  หลักสูตร 

 6.  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

 7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 8.  นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

 9.  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 10.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 11.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ36 

                                                           
35ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(กรุงเทพมหานคร : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2558), 5. 
36เรื่องเดียวกัน: 6. 
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 มาตรฐานประสบการวิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 1.  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

 2.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ37 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม 

เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มี

ทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง38 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน     

12 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน  

3. มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน  

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผล

ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ  

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  

9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  

10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  

11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  

12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์39 

                                                           
37เรื่องเดียวกัน: 7. 
38เรื่องเดียวกัน: 5. 
39เรื่องเดียวกัน: 9-10. 
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 มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายความว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบ

แผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ

และสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ40 ส าหรับมาตรฐานการปฏิบัติตน ของผู้

ประกอบวิชาชีพครู มี 5 จรรยาบรรณ รวม 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้

ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่

ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา 

และจิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่

เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
                                                           

40 เรื่องเดียวกัน: 5-6. 
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จรรยาบรรณต่อสังคม 

 9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข41 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ที่ตั้ง 388 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทร 032-471372 โทรสาร 032-472072     

e-mail : muangburi@hotmail.com website : http://www/khunying.ac.th/ เ ปิ ด ส อ น

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 32 ไร่ 80.5 ตารางวา 

 

เขตพื้นที่บริการ 

 อ าเภอชะอ า ต าบลชะอ า, บางเก่า, นายาง, เขาใหญ่, หนองศาลา, ห้วยทรายเหนือ, ไร่

ใหม่พัฒนา, สามพระยาและดอนขุนห้วย 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นองค์กรที่ผลิตนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวินัย มีคุณธรรม มีจิตอาสา เป็น

ที่ศรัทธาของชุมชน และพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ (Mission) 

 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 
                                                           

41“ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ .ศ. 2556”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 

130, ตอนพิเศษ 130 ง (4 ตุลาคม 2556) : 73 – 74. 
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 4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 7.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 8.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

 9.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูล

สารสนเทศ 

 10.  ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อม มีการบริการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 11.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 13.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 

เป้าประสงค์ (Objective) 

 1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติ สมเหตุผล 

 5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6.  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

 7.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 8.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

 9.  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

 10.  สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษา การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและใช้

ข้อมูลสารสนเทศ 

 11.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

 13.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 

อัตลักษณ์ 

 อัตลักษณ์ของนักเรียน บุคคลแห่งกรเรียนรู้ 

 อัตลักษณ์ของครู ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

 อัตลักษณ์ของผู้บริหาร อยู่ประจ าโรงเรียน เพียรความรู้ สู่นักเรียน ตอบโจทย์ได้ 

 อัตลักษณ์บุคลากร ใส่ใจด้านการศึกษา ช่วยพัฒนาโรงเรียน 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง42 

 

 
                                                           

 42โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี, รายงานประจ าปี 2557, เข้าถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 

2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.khunying.ac.th/home/ 
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จ านวนข้าราชการครู สายครูผู้สอน โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตารางที่ 13 จ านวนข้าราชการครู สายครูผู้สอนโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จ าแนกตามกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ และจ าแนกตามเพศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ภาษาไทย - 6 6 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - 6 6 

คณิตศาสตร์ 5 3 8 

ศิลปะ - 3 3 

วิทยาศาสตร์ 1 6 7 

สุขศึกษา และพลศึกษา 3 1 4 

ภาษาต่างประเทศ - 7 7 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 10 12 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 3 3 

รวม 11 45 56 

 

ตารางที่ 14 จ านวนข้าราชการครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี สายครูผู้สอน จ าแนกตามวิทยฐานะ 

และจ าแนกตามเพศ 

วิทยฐานะ 
จ านวน (คน) 

รวม (คน) 
ชาย หญิง 

ครูผู้ช่วย - 4 4 

ครู คศ.๑ 3 16 19 

ครู คศ.๒ 2 9 11 

ครู คศ.๓ 6 16 22 

รวม 11 45 56 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 เสถาว์  กาขันธ์ ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พบสาเหตุที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของครูผู้สอน ได้แก่ ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ท าให้ไม่มีเวลาในการ

เตรียมการสอน เวลา ที่ใช้ในการเรียนการสอนจึงมีน้อย จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ครบตาม

เนื้อหาสาระ ของ หลักสูตรที่ก าหนด ครูไม่ท าความเข้าใจหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ครูยุคเก่า และครูยุคใหม่มี

ความ แตกต่างกันในด้านความรู้ความสามารถ เทคนิคการสอนและการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา43 

 สมใจ  วิเศษทักษิณ ศึกษาการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาตนตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครูโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมา 

ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่

เสมอ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู  จ าแนกตาม

ประสบการณ์การท างาน โยภาพรวมและรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติระดับ .01 ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ

ปฏิบัติให้เกิดผลจริง ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ด้านการจัดการเรียน

การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน44 
                                                           

43เสถาว์  กาขันธ์, “การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2548), ก. 
44สมใจ  วิเศษทักษิณ, “การพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5” (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2549), ข. 
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 นิพนธ์  วิสูตราศัย ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของช้าราชการครู

ระดับประถมศึกษา อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า1) ข้าราชการ

ครูระดับประถมศึกษา  มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมและตามรายมาตรฐาน

อยู่ในระดับมาก 2) ข้าราชการครูระดับประถมศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานน้อย กับประสบการณ์

การท างานมาก มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยรวม และรายมาตรฐาน แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ข้าราชการครูระดับประถมศึกษา ที่สอนอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 1 และช่วง

ชั้นที่ 2 มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ45 

 สุภา  สุขวิบูลย์  ศึกษาการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 

โรงเรียนวัดราชคฤห์ ส านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า มีการปฏิบัติระดับมาก

ที่สุดในมาตรฐานที่ 8 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ส าหรับมาตรฐานอ่ืนๆ มีการปฏิบัติ

รองลงมา และมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ        

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด46 

 เชญฐา ไชยเดช ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครมณฑลกรุงเทพฯ พบว่าคุณภาพชีวิตการ

ท างานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก คุณภาพชีวิตการท างานของครูไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงนตามมาตรฐานวิชาชีพครู47 

 

                                                           
45นิพนธ์ วิสูตราศัย, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูระดับ

ประถมศึกษา อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1”(งานนิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), ง. 
46สุภา  สุขวิบูลย์, “การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 

โรงเรียนวัดราชคฤห์ ส านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” (ภาคนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2549), 1. 
47เชญฐา ไชยเดช , “คุณภาพชีวิตการท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครมณฑลกรุงเทพฯ”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), ง. 
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 พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี

เขต 1 พบว่า คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก        

การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และคุณธรรมของ

ผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู มีความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวมและ

รายด้าน48 

 ชฎารัช  ชัยชนะ ศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาล

เมืองตะกั่วป่า ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาลเมือง

ตะกั่วป่าในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า ระดับการปฏิบัติ

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู มากเป็นล าดับที่ 1 คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

รองลงมาคือ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน และมาตรฐานที่ 1 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ เป็นล าดับสุดท้าย49 

 สุรศักดิ์  เตโช  ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบ

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน โดยรวมต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อ

จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ50 
                                                           

48พระมหาณัฐพล ดอนตะโก, “คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง. 
49ชฎารัช  ชัยชนะ, “การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูสังกัดเทศบาลเมือง

ตะกั่วป่า” (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต, 2553), 1. 
50สุรศักดิ์  เตโช, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี” (งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), ง. 
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 สุรพล สะใบ ศึกษาการปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์การ

ท างานต่างกันมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน51 

 พิชชาพร อุ่นศิริ ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก52 

 นิภา  นาคสิงห์   ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอน          

ในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก และพบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูทั้งโดยรวมและจ าแนกรายด้านไม่แตกต่างกัน53 

 อุบล  สินธุโร  ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน

พบว่า อันดับ 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 2 

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน และล าดับสุดท้ายคือ มาตรฐานที่ 1 

การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู54 
                                                           

51สุรพล สะใบ, “การปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553), ก. 
52พิชชาพร อุ่นศิริ, “วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต      

สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 
53นิภา  นาคสิงห์, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอน ในโรงเรียน

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2554), ก. 
54อุบล  สินธุโร, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 

จังหวัดปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554), 1. 
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 ขวัญชัย  ปัจจัยตา  ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า      

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู เมื่อจ าแนกตามเพศ วิทยฐานะ และประสบการณ์การ

ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ55 

 ชนกพร  ไตรรัตน์มณีโชติ ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ของครูโรงเรียนเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 1 จังหวัดสงขลา พบว่าปัญหาและอุปสรรคใน

การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ได้แก่ การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูมีน้อย 

ขาดงบประมาณในการผลิตสื่อการสอน56 

 พินิจ  แสนวัง ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ

ครู อยู่ในระดับมาก และสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

ของครู มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0157 

 

                                                           
55ขวัญชัย  ปัจจัยตา, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2555), ค. 
56ชนกพร  ไตรรัตน์มณีโชติ, “ความต้องการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ของครูโรงเรียนเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 1 จังหวัดสงขลา” (วิทยานิพนธ์ ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555), ข. 
57พินิจ แสนวัง, “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), ง. 
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 ลัดดาวรรณ  ก้อนวิมล  ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ

ครูผู้สอน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา

อย่างสรรค์ และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ

การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ และพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม   

ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยู่ เสมอ มาตรฐานที่  3 มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้ เต็มศักยภาพ มาตรฐานที่  4           

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน และ

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ และมาตรฐานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่ระดับ .05 ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 สร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ โดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง      

5-10 ปี มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสูงกว่าครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างาน

มากกว่า 10 ปี58 

 อ่ิมทิพย์ อนิศดา ศึกษาคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า 

คุณภาพชีวิตของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตครูโดยภาพรวมและคุณภาพชีวิตด้านสังคม 

ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอย่างมีนับส าคัญทางสถิติท่ี .0159 
                                                           

58ลัดดาวรรณ  ก้อนวิมล, “การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูผู้สอน 

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม” (การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2555), ก. 
59อ่ิมทิพย์ อนิศดา, “คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4”(วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 

2555), ง. 
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 ชลธิชา  สุขเจริญ  ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน

กลุ่มบางละมุง 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยสุด 3 อันดับ ได้แก่ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ พัฒนาสื่อการสอน

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ60 

 ภานลิน  กลิ่นวงศ์  ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน

เครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครู จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ61 

 เมวดี  ช่วยจันทร์ดี ศึกษาการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่าอยู่ในระดับมาก 

มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้

เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและ

ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และมาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และมาตรฐานที่

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์62 

                                                           
60ชลธิชา  สุขเจริญ, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกลุ่ม

บางละมุง 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3” (งานนิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง. 
61ภานลิน  กลิ่นวงศ์, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในเครือข่าย

กรมหลวงชุมพรฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2” (งานนิพนธ์ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง. 
62เมวดี  ช่วยจันทร์ดี, “การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ”(การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาครุศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2556), ก. 
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 วิชิตา  สืบทอง ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย

ปรากฏว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก สามอันดับแรก คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือ

กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน และมาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา63 

 เอมอร  อ่ิมถาวร  ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครู

สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครู เมื่อจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่

มีนัยส าคัญทางสถิต6ิ4 

 จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า            

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง มาตรฐานค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อย่างเสมอ65 

 

 
                                                           

63วิชิตา  สืบทอง, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ” (งานนิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2556), ง. 
64เอมอร  อ่ิมถาวร, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัด

เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี” (งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), ง. 
65จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์, “แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1” (วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557), ง. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 บราวน์ (Brown) และมาคาแทนเก (Macatangay) ศึกษาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู    

โดยเน้นการแสวงหาความรู้ของครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จะส่งผลต่อการพัฒนา

วิชาชีพครู โดยศึกษาจากครู 3 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพของสมาคมตะวันตกเฉียงเหนือ

เพ่ือการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนในเมือง ผลการศึกษาพบว่า รายงานของครูผู้เข้าร่วมโครงการ

แสดงให้เห็นผลกระทบในทางบวกว่า การแสวงหาความรู้ของครูควรจัดท าทั้งในระดับของปัจเจก

บุคคลและในระดับของโรงเรียน และโดยอาศัยวัฒนธรรมแห่งการแสวงหาความรู้ของครู ผลที่ตามมา 

คือ โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรจะวางแผนและประเมินเพ่ือการพัฒนาและการสร้าง

ประสิทธิภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง66 

 อิซู มิ  (Izumi) ศึ กษ าถึ งสาเหตุ แห่ งความส า เร็ จของโรงเรี ยนประถม  8 แห่ ง                

ในแคลิฟอร์เนียจากการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับวิธีการสอน 

หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ฯลฯ ครูใหญ่มีภาวะผู้น าสูง และมี

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน หลักสูตรมีส่วนส าคัญในการก าหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเน้นไป

ตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด โรงเรียนให้ความส าคัญกับคุณภาพของครูมากกว่าใบวุฒิทางการสอน 

ครูใหญ่โรงเรียนเหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่า คุณภาพของครูเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น67 

 แคทยัล (Katyal) และคอลิน (colin) ได้ศึกษา ความเป็นผู้น าของครู กับการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของนักเรียน กับการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามสภาพปัจจุบัน พบว่า ความเป็นผู้น าของครูให้กับ

นักเรียนส่วนใหญ่พบในห้องเรียน และสถานที่ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ เป็นสถานที่เกิดการเรียน

การสอน เมื่อเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้น ท าให้มีข่าวสารความรู้อยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะถ่ายทอดไปสู่นักเรียน

โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้ส ารวจความสามารถในการรับรู้ ของนักเรียน ครู และบิดา

มารดาต่อการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการเรียนที่ไม่ต้องมีครูร่วมอยู่ด้วย พบว่า ครูยังเป็นผู้น าของเด็กใน
                                                           

66Marie Brown and Ana Macatangay, “The Impact of Action Research for 

Professional Development : case studie in two Manchester school” Westminster 

Studies in Education 25,1 (Apil 2002) : Abstract. 
67Lance T.Izumi , They Have Overcome : High-Poverty, High-performing 

Schools in California” (California : Pacific Research Inst., 2002), Abstract. 
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เรื่องงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ครูควรเข้าใจและศึกษาบทบาทของตน

ท่ามกลางสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา68 

 ออฟดีแนคเคอร์ (Opdenakker) และแดมมี่ (Dumme) ได้ศึกษาบุคลิกลักษณะของครู 

และวิธีการสอนอันเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานในห้องเรียนได้ผลดี พบว่า บุคลิกลักษณะของครู 

ได้แก่ เพศ การศึกษา วุฒิภาวะของครู ความช านาญในการจัดห้องเรียน และรักงานสอนรวมทั้งวิธีการ

สอนเป็นเครื่องมือวัดทางการสอนที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมด้วยวิธีการวัดหลายๆ ระดับ      

การศึกษาวิจัยนี้ พบว่า การสอนในห้องเรียนที่ได้ผลดีนั้น ต้องใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับความ

ช านาญในการจัดชั้นเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า ครูที่รักการสอนมากๆ ตั้งใจสอนดีกว่าครูที่ไม่รักงาน

การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนที่เด็กเรียนไม่เก่ง69 

 คอล สลีเจอร์ (Kock Sleegers) และโวล์แทน (Vocten) ได้ศึกษาการเรียนรู้ใหม่ๆ     

กับทางเลือกของครูมัธยมเมื่อการจัดการเรียนรู้ในภาวะแวดล้อมใหม่ โดยการสัมภาษณ์ครูมัธยมชาว

เนเธอร์แลนด์จ านวน 15 คน ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 3 ด้าน ซึ่งเป็นทางเลือก

เบื้องต้นของครูเหล่านี้ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 2) เป้าหมายของการเรียน       

3) สิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และเมื่อสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกกับครูทั้ง 15 คน อีกครั้งเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อมของการเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้พบว่า ครูส่วนใหญ่คิดถึงผลการเรียน

โดยไม่คิดถึงวิธีการเรียน และจุดมุ่งหมายของการเรียนเลย ยิ่งไปกว่านั้นครูแทบจะไม่ได้แสดงให้เห็น

ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียนเลย เพราะฉะนั้น เพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ใหม่ๆ ประสบความส าเร็จ ควรเพิ่มพ้ืนฐานความรู้ให้แก่ครูมากข้ึนกว่าเดิม70 
                                                           

68Katyal, K.R., & Colin, W.E., “Teacher leadership and autonomous student 

learning : Adjusting to the new realities.” International Journal of Educational 

Research.(21, 2005), 552-578. 
69Opdenakker, M.C., & Dumme, J.V., “Teacher characteristic and teaching 

styles as effectiveness enhancing of classroom practice.” Teaching and Teacher 

Education, (21, 2005), 755-770. 

 70Kock, A.D. Sleegers, P and Vocten, J.M, “ New learning and choices of 

secondary school teacher when arranging learning” , Teaching and Teacher 

Education (21, 2005): 799-816. 
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สรุป 

 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู คือ การกระท าตามข้อก าหนด

เกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน โดยต้องปฏิบัติตาม

เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มี

ทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของบุคคลประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการ

สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และ

อุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต่อการจัดการเรียน

การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ คุรุสภาจึงได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ไว้ 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานปฏิบัติตน ส าหรับ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มี 12 ข้อ ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน    

3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงใน

ชั้นเรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7 ) รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ เพ่ือให้ครูมีมาตรฐานใน

การประกอบวิชาชีพและใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเกิดผลดีต่อผู้รับบริการอันถือเป็นเป้าหมายหลัก

ของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครู 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 2) ความแตกต่างของการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ เป็นการวิจัยเชิง

พรรณนา (descriptive research) โดยใช้ครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ 

(unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้การ

ด าเนินการวิจัยเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงเสนอสาระส าคัญของขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

และระเบียบวิธีการวิจัยโดยละเอียด ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้จึงได้

ก าหนดรายละเอียดและวิธีการด าเนินการวิจัยไว้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาปัญหาและความต้องการจากสภาพความ

เป็นจริง ศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลดังกล่าวมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าใน

การท าโครงร่างงานวิจัยแล้วน าเสนอภาควิชาเพ่ืออนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยท าการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย หาความเชื่อมั่น (reliability) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่สร้างข้ึน

ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูกต้อง ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 3 การายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนที่น าเสนอรายงานผลการวิจัยต่อ

กรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับเพ่ือ

ด าเนินการขอสอบการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนแก้ไข ปรับปรุงตามที่คณะกรรมการแนะน า แล้วจัดส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอจบการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้งานวิจัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่

ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย

ในลักษณะของประชากรกลุ่มเดียว โดยศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-

experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

  R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 

  X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 

  O หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
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ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จ านวน 

55 คน ซึ่งไม่รวมผู้วิจัย 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จ านวน 

48 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) แล้วผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling)     

มีข้ันตอนดังนี ้

1.  จ าแนกครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เป็น 4 วิทยฐานะ คือ ครูผู้ช่วย จ านวน    

4 คน ครู คศ.๑ จ านวน 18 คน  ครู คศ.๒ จ านวน 11 คน  และครู คศ.๓ จ านวน 22 คน   

2.  สุ่มครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified 

random sampling) ได้ครูกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้ช่วย จ านวน 3 คน ครู คศ.๑ จ านวน 16 คน ครู คศ.๒ 

จ านวน 9 คน และครู คศ.๓ จ านวน 20 คน  

 

ตารางที่ 15  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  

วิทยฐานะ 
ประชาการ (คน) ตัวอย่าง (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ครูผู้ช่วย - 4 4 - 3 3 

ครู คศ.๑ 2 16 18 1 15 16 

ครู คศ.๒ 2 9 11 2 7 9 

ครู คศ.๓ 6 16 22 6 14 20 

รวม 10 45 55 9 39 48 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานชองครู ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จ านวน 12 ข้อ ดังนี้ 

2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอ 

หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การ

สัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง 

การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความ

พยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากท่ีสุด ตามความถนัด ความ

สนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ

คนอย่างเป็นระบบ 

2.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน  หมายถึง การ

เลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่

สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

2.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ  หมายถึง การ

ประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
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2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  

โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ

ในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้

ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียน

ตลอดไป 

2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การ

รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และ

การด าเนินงานที่เก่ียวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด 

2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติ

และปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็น

ครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

2.9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง

ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่

เกิดข้ึนจากการกระท านั้น 

2.10 ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง

ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือ

ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ

ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

2.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต 

จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ

วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

2.12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  หมายถึง การสร้าง

กิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน

และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของ

ผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาส 
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ในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการ

พัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได้ กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือ

แง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่น าสู่ผลก้าวหน้าของ

ผู้เรียน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามส าหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 

แบบสอบถามมี 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 5 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) อายุราชการ    

4) ระดับการศึกษาสูงสุด 5) วิทยฐานะ มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced 

choice) 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับของ ไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)71 โดยผู้วิจัยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของแต่

ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  การปฏิบัติของครู อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4  หมายถึง  การปฏิบัติของครู อยู่ในระดับมาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3  หมายถึง  การปฏิบัติของครู อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2  หมายถึง  การปฏิบัติของครู อยู่ในระดับน้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1  หมายถึง การปฏิบัติของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 

 

                                                           
71Rensis Likert, New Pattern of Management(New York:Mc Graw-hill book 

company,1961), 74. 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรม แบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย

ได้เลือกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยของ นายพินิจ แสนวัง72 มาท าการพัฒนา โดยปรึกษาและรับ

ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอนที่ 2 เสนอแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ

เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(content validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับครูใน

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จ านวน 30 คน 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 

ตามวิธีของการของครอนบาค (Cronbach)73  โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (  - coefficient) ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .971  

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.  ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาควิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้ออกหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนชะอ า

คุณหญิงเนื่องบุรี เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล 

2.  ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 

                                                           
72พินิจ  แสนวัง, สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2(

วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 149-164. 
73Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed.(New Yprk : 

Haer & Row Publishers, 1974), 161. 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดเพ่ือด าเนินการดังนี้ 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 

2.  น าแบบสอบถามมาตรวจสอบรวมคะแนน 

3.  ลงรหัสข้อมูล น าไปค านวณค่าสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป 

4.  เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1.  การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน เพศ อายุ อายุราชการ     

ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ ใช้ค่าความถี่ (frequency : f) และค่าร้อยละ (percentage : %) 

2.  การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุ

สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (arithmetic mean : x ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ..DS ) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : 

x ) ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)74 ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 แสดงว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 แสดงว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 แสดงว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 แสดงว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 แสดงว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

                                                           
74John W. Best, Research in Education, 3rd ed. (New Jersey : Prentice – 

Hall, Int., 1978), 174. 
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3.  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

สูงสุด  โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) อายุ อายุราชการ และวิทยฐานะ ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างรายคู่โดย

ใช้วิธีการตุ๊กกี้ (Tukey’ Test) 

 

สรุป 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งพรรณนา (descriptive research) จัดท าขึ้นตาม

วัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุ

สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 2) ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ า

คุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ 

อายุ ราชการ ระดับการศึ กษาสู งสุ ด  และวิทยฐานะ  โดยใช้ แผนแบบการวิจั ยลั กษณ ะ                

กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ประชากรได้แก่ ครูในโรงเรียนชะอ า      

คุณหญิงเนื่องบุรี จ านวน 55 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูในโรงเรียนชะอ า

คุณหญิงเนื่องบุรี จ านวน 48 คน ตัวแปรที่ศึกษา คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุ

สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จ านวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ     

พ.ศ. 2556 จ านวน 1 ฉบับ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ 

(frequency : f) ค่ าร้อยละ (percentage : %) ค่ ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต  (arithmetic mean : x )     

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ..DS ) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่าง

รายคู่โดยใช้วิธีการตุ๊กกี้ (Tukey’ Test) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผู้วิจัยน า

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างอย่างคือ ครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี จ านวน 48 คน โดยได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมา 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดย

ใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  2  การวิเคราะห์การปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนช ะอ าคุณหญิ งเนื่ องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 ตอนที่  3  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ า   

คุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ        

อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ 

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ของครูในโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่ องบุ รี       

จ านวน 48 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ ซึ่งวิเคราะห์

โดยใช้ค่าความถี่ (frequency : f) และค่าร้อยละ (percentage : %) ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

9 

39 

 

18.75 

81.25 

รวม 48 100.00 

อายุ 

 ไม่เกิน 30 ปี 

 31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี  

 50 ปี ขึ้นไป 

 

7 

13 

9 

19 

 

14.58 

27.08 

18.75 

39.59 

รวม 48 100.00 

อายุราชการ 

 ไม่เกิน 10 ปี 

 11 – 20 ปี 

 21 – 30 ปี 

 30 ปี ขึ้นไป 

 

19 

4 

10 

15 

 

39.58 

8.34 

20.83 

31.25 

รวม 48 100.00 

ระดับการศึกษาสงูสุด 

 ปริญญาตร ี

 ปริญญาโท 

 

33 

15 

 

68.75 

31.25 

รวม 48 100.00 

วิทยฐานะ 

 ครูผู้ช่วย 

 ครู คศ.๑ 

 ครู คศ.๒ 

 ครู คศ.๓ 

 

3 

16 

9 

20 

 

6.25 

33.33 

18.75 

41.67 

รวม 48 100.00 
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 จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.75 เพศหญิง จ านวน 39 คิดเป็นร้อยละ 81.25 มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.58 อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.08 อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.75 อายุ 50 ปีขึ้น

ไป คิดเป็นร้อยละ 39.59 อายุราชการ ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 อายุ

ราชการ 11 – 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34 อายุราชการ 21 – 30 ปี จ านวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.83 อายุราชการ 30 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.25 ครูผู้ช่วย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25  ครู คศ.๑ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.33  ครู คศ.๒ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  ครู  คศ.๓ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.67 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 ในการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับ

คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทั้ง 12 ด้าน คือ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3 ) 

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้น

เรียน 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6 ) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7 ) รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดย

ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยภาพรวม 

(n = 48) 

ข้อ การปฏิบัติงานของคร ู
 ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 x  S.D. ระดับ 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 3.84 0.60 มาก 
2. ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 4.55 0.46 มากที่สุด 
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเตม็ตามศักยภาพ 4.36 0.44 มาก 
4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชัน้เรียน 4.21 0.44 มาก 
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 4.08 0.53 มาก 

6. 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ โดยเนน้ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

4.22 0.52 มาก 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 4.00 0.51 มาก 
8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน 4.57 0.47 มากที่สุด 
9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 4.48 0.58 มาก 
10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสรา้งสรรค์ 4.26 0.61 มาก 
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 4.18 0.61 มาก 
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 4.25 0.53 มาก 

รวม 4.24 0.36 มาก 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่าการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.24 , 

S.D.=0.36) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ( x = 4.57 , S.D.=0.47) ตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ( x = 4.55 , S.D.=0.46) ระดับมาก 10 ด้าน 

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ ( x =4.48 , S.D.=0.58) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  ( x =4.36 , 

S.D.=0.44) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ( x =4.26 , S.D.=0.61) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ( x = 4.25 , S.D.=0.53) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ( x =4.22 , S.D.=0.52) พัฒนาแผนการสอน
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ให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน ( x =4.21 , S.D.=0.44) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา ( x =4.18 , S.D.=0.61) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ( x =4.08 , 

S.D.=0.53) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ( x =4.00 , S.D.=0.51) และ

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอ  ( x =3.84 , S.D.=0.60)       

เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.44-0.61) 

แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 18  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านปฏิบัติกิจกรรม

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

(n = 48) 

ข้อ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ x  S.D. ระดับ 
1. ครูมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยู่เสมอ 4.06 0.67 มาก 

2. ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ 3.44 0.68 มาก 

3. ครูเข้าร่วมการประชุมที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น 3.88 0.89 มาก 

4. ครูเข้าร่วมการอบรมที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น 3.98 0.98 มาก 

5. ครูเข้าร่วมการสัมมนาที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น 3.77 0.90 มาก 

6. ครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น 3.98 0.81 มาก 

7. ครูมีผลงานหรือรายงานปรากฏชัดเจน 3.77 0.75 มาก 

รวม 3.84 0.60 มาก 

 

 จากตารางที่  18  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.84 , S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้       

ครูมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ( x =4.06 , S.D.= 0.67) ครูเข้าร่วมการ

อบรมที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น ( x =3.98 , S.D.= 0.98) ครูเข้าร่วมการประชุม

ปฏิบัติการที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น ( x =3.98 , S.D.= 0.81) ครูเข้าร่วมการประชุม
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ที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น ( x =3.88 , S.D.= 0.89) ครูเข้าร่วมการสัมมนาที่องค์การ

หรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น ( x =3.77 , S.D.= 0.90) ครูมีผลงานหรือรายงานปรากฏชัดเจน     

( x =3.77 , S.D.= 0.75) และครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ ( x =3.44 , S.D.= 0.68) 

เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.67-0.98) 

แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 19  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่เกิดแก่ผู้เรียน 

(n = 48) 

ข้อ ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่เกดิแก่ผู้เรียน x  S.D. ระดับ 

1. ครูดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความรักและหวังดี 4.77 0.47 มากที่สุด 

2. ครูประเมินผลการเรียนโดยค านงึถึงความยุติธรรมของผู้เรียน 4.58 0.58 มากที่สุด 

3. ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมที่ให้

ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียน 
4.58 0.54 มากที่สุด 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน 4.33 0.66 มาก 

5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมคีวามสมัพันธ์กับการพฒันา

ความสามารถของผู้เรียน 
4.48 0.58 มาก 

รวม 4.55 0.46 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  19  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ         

โดยค านึ งถึงผลที่ เกิดแก่ผู้ เรียน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด ( x =4.55 , S.D.= 0.46)          

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปน้อย ดังนี้ ครูดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความรักและหวังดี ( x =4.77 , S.D=0.47) ครูประเมินผลการ

เรียนโดยค านึงถึงความยุติธรรมของผู้เรียน ( x =4.58 , S.D=0.58) และครูเลือกกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมเสริมที่ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียน  ( x =4.58 , S.D=0.54) ระดับมาก 2 ข้อ    
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โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์

กับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ( x =4.48 , S.D=0.58) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

สัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน ( x =4.33 , S.D=0.66) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.47-0.66) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 20  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านมุ่งมั่นพัฒนา

ผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 

(n = 48) 

ข้อ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ x  S.D. ระดับ 
1. ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ให้มากที่สุดตามความถนัด 
4.63 0.61 มากที่สุด 

2. ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ให้มากที่สุดตามความสามารถ 
4.69 0.51 มากที่สุด 

3. ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ให้มากที่สุดตามความต้องการ 
4.54 0.58 มากที่สุด 

4. ครูมีการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 3.81 0.61 มาก 

5. ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนที่จะให้ผลดีกวา่เดิม 4.27 0.57 มาก 

6. ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่าง

เป็นระบบ 
4.21 0.65 มาก 

รวม 4.36 0.44 มาก 

 

จากตารางที่  20  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ         

โดยค านึงถึงผลที่เกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.36 , S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  

ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความสามารถ 
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( x =4.69 , S.D.= 0.51) ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้

มากที่สุดตามความถนัด ( x =4.63 , S.D.= 0.61) และครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความต้องการ ( x =4.54 , S.D.= 0.58) ระดับมาก 3 ข้อ    

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนที่จะ

ให้ผลดีกว่าเดิม ( x =4.27 , S.D.= 0.57) ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่

ละคนอย่างเป็นระบบ ( x =4.21 , S.D.= 0.65) และครูมีการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่

แท้จริงของผู้เรียน ( x =3.81 , S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามี

การกระจายของข้อมูลมาก (0.51-0.65) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 

ตารางที่ 21  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านพัฒนาแผนการ

สอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 

(n = 48) 

ข้อ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัตไิด้จริงในชั้นเรียน x  S.D. ระดับ 
1. ครูเลือกใช้แผนการสอนที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
4.40 0.54 มาก 

2. ครูปรับปรุงแผนการสอนก่อนน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
4.19 0.61 มาก 

3. ครูสร้างแผนการสอนเพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
4.15 0.62 มาก 

4. ครูเลือกใช้บันทึกการสอนเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
4.06 0.60 มาก 

5. ครูปรับปรุงบนัทึกการสอนเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
4.15 0.65 มาก 

6. ครูเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

4.33 0.56 มาก 

รวม 4.21 0.44 มาก 
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จากตารางที่  21  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้
จริงในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.21 , S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูเลือกใช้แผนการสอน
ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  ( x =4.40 
, S.D.= 0.61) ครูเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( x =4.33 , S.D.= 0.56) ครูปรับปรุงแผนการสอนก่อน
น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  ( x =4.19 , S.D.= 
0.61) ครูสร้างแผนการสอนเพ่ือน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ ปรุงแผนการสอนก่อนน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ ( x =4.15 , S.D.= 0.62) ครูปรับปรุงบันทึกการสอนเพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( x =4.15 , S.D.= 0.65) และครูเลือกใช้บันทึกการ
สอนเพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  ( x =4.06 , 
S.D.= 0.60) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก 
(0.54-0.65) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 22  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

(n = 48) 

ข้อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ x  S.D. ระดับ 
1. ครูประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการตา่งๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
4.06 0.73 มาก 

2. ครูคิดค้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
3.98 0.67 มาก 

3. ครูผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
3.94 0.63 มาก 
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ตารางที่ 22 (ตอ่) 

(n = 48) 

ข้อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ x  S.D. ระดับ 
4. ครูเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควธิีการต่างๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
4.31 0.51 มาก 

5. ครูปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการตา่งๆ 

เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้ 
4.10 0.59 มาก 

รวม 4.08 0.53 มาก 

 
จากตารางที่  22  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.08 , S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูเลือกใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
( x =4.31 , S.D.= 0.51) ครูปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( x =4.10 , S.D.= 0.59) ครูประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( x =4.06 , 
S.D.= 0.73) ครูคิดค้นเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ( x =3.98 , S.D.= 0.67) และครูผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ 
เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  ( x =3.94 , S.D.= 0.63)       
เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.51-0.73) 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 23  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

(n = 48) 

ข้อ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน x  S.D. ระดับ 

1. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ มุ่งเนน้ให้ผู้เรียน  

รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดหลากหลาย 
4.19 0.57 มาก 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนรู้จักคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดหลากหลาย 
4.23 0.66 มาก 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนประสบ 

ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ 
4.38 0.57 มาก 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนประสบ 

ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล 

ด้วยการปฏิบัติจริง 

4.12 0.61 มาก 

5. ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการ 

แสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการสรุป 

ความรู้ทั้งหลายดว้ยตนเอง 

4.06 0.63 มาก 

6. ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนก่อให้เกิดค่านิยมที่ดี 4.27 0.68 มาก 

7. ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเกิดนิสัยในการปฏบิตัิ 

จนเป็นบุคลิกภาพติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
4.31 0.78 มาก 

รวม 4.22 0.52 มาก 

 
จากตารางที่  23  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.22 
, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการ
แสวงหาความรู้ ( x =4.38 , S.D.= 0.57) ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดนิสัยในการ
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ปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพติดตัวผู้เรียนตลอดไป ( x =4.31 , S.D.= 0.78) ครูจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนก่อให้เกิดค่านิยมที่ดี ( x =4.27 , S.D.= 0.68) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดหลากหลาย ( x =4.23 , S.D.= 
0.66) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่  มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์         
คิดสร้างสรรค์ และคิดหลากหลาย ( x =4.19 , S.D.= 0.57) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติ
จริง ( x =4.12 , S.D.= 0.61) และครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการ
แสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการสรุปความรู้ทั้งหลายด้วยตนเอง ( x =4.06 
, S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก 
(0.57-0.78) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 24  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

(n = 48) 

ข้อ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ x  S.D. ระดับ 
1. ครูรายงานผลการพฒันาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียน 

การสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ ปจัจัยและการด าเนินงานที่ 

เก่ียวข้อง 

4.02 0.67 มาก 

2. ครูรายงานปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพฒันา 3.96 0.54 มาก 

3. ครูรายงานผลการพฒันาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียน 

การสอนและเปา้หมายของการพัฒนาผู้เรียน 
4.00 0.65 มาก 

4. ครูรายงานการน าเทคนิค วธิีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการ 

สอนที่น ามาพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
3.90 0.52 มาก 

5. ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีที่ 

ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน 
4.08 0.61 มาก 

6. ครูรายงานผลข้อเสนอแนะ แนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุง 

และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดยีิ่งขึน้ 
4.04 0.62 มาก 

รวม 4.00 0.51 มาก 
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จากตารางที่  24  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.00 , S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูรายงานผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน ( x =4.08 , S.D.= 0.61) ครูรายงานผล
ข้อเสนอแนะ แนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ( x =4.04 , S.D.= 
0.62)  ครูรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ 
ปัจจัยและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ( x =4.02 , S.D.= 0.67) ครูรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิด
จากการปฏิบัติการเรียนการสอนและเป้าหมายของการพัฒนาผู้ เรียน ( x =4.00 , S.D.= 0.65)       
ครูรายงานปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา ( x =3.96 , S.D.= 0.54) และ     
ครูรายงานการน าเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        
( x =3.90 , S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลมาก (0.52-0.67) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 25  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

(n = 48) 

ข้อ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน x  S.D. ระดับ 
1.  ครูแสดงออกในด้านบุคลิกภาพทั่วไปเหมาะสมกับความเป็นครู 

 อย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
4.50 0.58 มากที่สุด 

2.  ครูประพฤติและปฏบิัติในดา้นบุคลิกภาพทั่วไป เหมาะสมกับ 

 ความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ทีท่ าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือ 

 เป็นแบบอยา่ง 

4.52 0.55 มากที่สุด 

3.  ครูแต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้เรียน 

 เลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
4.63 0.53 มากที่สุด 
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ตารางที่ 25  (ตอ่) 

(n = 48) 

ข้อ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน x  S.D. ระดับ 

4. ครูมีกิริยาเหมาะสมกับความเปน็ครูอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้เรียน

เลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 
4.63 0.53 มากที่สุด 

5. ครูใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกบัความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ 

ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปน็แบบอยา่ง 
4.58 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.47 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  25  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.57 , S.D.= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูแต่งกายเหมาะสมกับความเป็น
ครูอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้ เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง( x =4.63 , S.D.= 0.53)          
ครูมีกิริยาเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง   
( x =4.63 , S.D.= 0.53) ครูใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียน
เลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง ( x =4.58 , S.D.= 0.54) ครูประพฤติและปฏิบัติในด้าน
บุคลิกภาพทั่วไป เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้ เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็น
แบบอย่าง ( x =4.52 , S.D.= 0.55) และครูแสดงออกในด้านบุคลิกภาพทั่วไปเหมาะสมกับความเป็น
ครูอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้ เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง ( x =4.50 , S.D.= 0.58)       
เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.53-0.58) 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 26  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืน

ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

(n = 48) 

ข้อ ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ x  S.D. ระดับ 

1. ครูตระหนักถึงความส าคัญของเพื่อนร่วมงาน 4.48 0.58 มาก 

2. ครูรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 4.48 0.65 มาก 

3. ครูยอมรับในความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน 4.52 0.65 มากที่สุด 

4. ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงาน 

 ด้วยความเต็มใจ 
4.44 0.68 มาก 

5. ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงาน 

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
4.52 0.62 มากที่สุด 

6. ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงาน 

 และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
4.46 0.65 มาก 

รวม 4.48 0.58 มาก 

 

จากตารางที่  26  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.48 , S.D.= 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ครูยอมรับในความรู้
ความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน ( x =4.52 , S.D.= 0.65) ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ( x =4.52 , S.D.= 0.62) ระดับมาก   
4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ครูตระหนักถึงความส าคัญของเพ่ือน
ร่วมงาน ( x =4.48 , S.D.= 0.59) ครูรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ( x =4.48 , S.D.= 0.65) 
ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพ่ือนร่วมงานและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ( x =4.46 , S.D.= 0.65) และครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพ่ือน
ร่วมงานด้วยความเต็มใจ ( x =4.44 , S.D.= 0.68) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.58-0.68) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 27  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืน

ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

(n = 48) 

ข้อ ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ x  S.D. ระดับ 
1. ครูตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลอ่ืนในชุมชน 4.33 0.66 มาก 

2. ครูรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนในชุมชน 4.19 0.67 มาก 

3. ครูยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและ 

ปฏิบัตงิานร่วมกนัด้วยความเต็มใจ 

4.33 0.66 มาก 

4. ครูร่วมมือปฏิบัติงานกบับุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนางานของ 

สถานศึกษา 

4.27 0.68 มาก 

5. ครูช่วยสร้างชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน 4.17 0.63 มาก 

รวม 4.26 0.61 มาก 

 
จากตารางที่  27  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.26 , S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ครูตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน ( x =4.33 , S.D.= 0.66) ครูยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชนและปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยความเต็มใจ ( x =4.33 , S.D.= 0.66) ครูร่วมมือปฏิบัติงานกับบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนา
งานของสถานศึกษา ( x =4.27 , S.D.= 0.68) ครูรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนในชุมชน ( x =4.19 
, S.D.= 0.67) และครูช่วยสร้างชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน ( x =4.17 , S.D.= 
0.63) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.63-
0.68) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 28  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านแสวงหาและใช้

ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

(n = 48) 

ข้อ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา x  S.D. ระดับ 
1. ครูค้นหาข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน 

โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีครู 
4.19 0.67 มาก 

2. ครูสังเกตจดจ าข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน  

โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีครู 
4.21 0.65 มาก 

3. ครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกดา้น  

โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีครู 
4.08 0.61 มาก 

4. ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของ 

สังคมทุกด้านอย่างมีเหตุผล 
4.17 0.75 มาก 

5. ครูใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.23 0.63 มาก 

รวม 4.18 0.61 มาก 

 

จากตารางที่  28  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.18 , S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ครูใช้ข้อมูลประกอบการ

แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม ( x =4.23 , S.D.= 0.66)         

ครูสังเกตจดจ าข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพ

ครู ครูค้นหาข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

( x =4.19 , S.D.= 0.67) ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุก

ด้านอย่างมีเหตุผล ( x =4.17 , S.D.= 0.75) และครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม

ทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู ( x =4.08 , S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาจาก        
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.63-0.75) แสดงว่าความคิดเห็น

ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 29  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ด้านสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 

(n = 48) 

ข้อ สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ x  S.D. ระดับ 
1. ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในการ 

เรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรม 

การเรียนรู ้

4.31 0.62 มาก 

2. ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาความจ าเป็นในการ 

พัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆใน 

โรงเรียนมาก าหนดเปน็กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

ของผู้เรียนที่ถาวร 

4.10 0.78 มาก 

3. ครูน าเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพฒันาแนวทางในการ 

แก้ปัญหาของผู้เรียน 
4.15 0.65 มาก 

4. ครูมองมุมมองต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมมองของปัญหาไปใน 

ทางการพฒันา ก าหนดเปน็กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 
4.08 0.65 มาก 

5. ครูเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้ 4.40 0.57 มาก 

6. ครูกล้าที่จะเผชญิปัญหาตา่งๆ มสีติในการแก้ปัญหามไิด้ 

ตอบสนองปญัหาต่างๆด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว 
4.38 0.57 มาก 

7. ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่น าสูผ่ล 

ก้าวหน้าของผู้เรียน 
4.33 0.63 มาก 

รวม 4.25 0.53 มาก 
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จากตารางที่  29  พบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          
ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.25 , S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  ครูเป็นผู้มองมุมบวกใน
สถานการณ์ต่างๆได้ ( x =4.40 , S.D.= 0.57) ครูกล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหามิได้
ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ( x =4.38 , S.D.= 0.57) ครูสามารถมองหัก
มุมในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่น าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน ( x =4.33 , S.D.= 0.63) ครูสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆในโรงเรียนมา
ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ( x =4.31 , S.D.= 0.62) ครูน าเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการ
พัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาของผู้เรียน ( x =4.15 , S.D.= 0.65) ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การน าเอาความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆในโรงเรียน
มาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร ( x =4.10 , S.D.= 0.78) 
และครูมองมุมมองต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมมองของปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็น
กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ( x =4.08 , S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก (0.57-0.78) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ 

ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ 

ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที 

(t-test) 

ข้อ การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เพศ x  S.D. t Sig. 
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้

ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

ชาย 
หญิง 

3.71 
3.87 

.58 

.61 
-.69 .50 

2. ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่

ผู้เรียน 

ชาย 
หญิง 

4.60 
4.54 

.36 

.49 
.36 .72 
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ตารางที่ 30  (ต่อ) 
ข้อ การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี เพศ x  S.D. t Sig. 

3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเตม็ตามศักยภาพ ชาย 
หญิง 

4.35 
4.36 

.29 

.47 
-.04 .97 

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชัน้เรียน ชาย 
หญิง 

4.22 
4.21 

.32 

.46 
.08 .94 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ชาย 
หญิง 

3.87 
4.13 

.66 

.49 
-1.34 .19 

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 

คิดสร้างสรรค์โดยเนน้ผลถาวรทีเ่กิดแก่ผู้เรียน 

ชาย 
หญิง 

4.13 
4.25 

.50 

.52 
-.62 .54 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี

ระบบ 

ชาย 
หญิง 

3.94 
4.01 

.56 

.51 
-.36 .72 

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน ชาย 
หญิง 

4.71 
4.54 

.38 

.49 
1.00 .32 

9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์  ชาย 
หญิง 

4.61 
4.45 

.63 

.58 
.73 .47 

10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสรา้งสรรค์  ชาย 
หญิง 

4.27 
4.26 

.69 

.60 
.05 .96 

11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  ชาย 
หญิง 

4.11 
4.19 

.53 

.63 
-.35 .73 

12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ชาย 
หญิง 

4.06 
4.29 

.44 

.54 
-1.18 .24 

รวม 
ชาย 
หญิง 

4.20 
4.25 

.29 

.38 
-.36 .72 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

 จากตารางที่ 30  พบว่าความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง
เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามเพศ คือ ชาย และ 
หญิง ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุ  โดยใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA)  
 

ข้อ 
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

Between Groups .69 3 .23 .61 .61 

Within Groups 16.44 44 .37   

Total 17.13 47    

2. ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมต่างๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

Between Groups .35 3 .12 .53 .66 

Within Groups 9.69 44 .22   

Total 10.04 47    

3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเตม็ตาม
ศักยภาพ 

Between Groups .03 3 .01 .04 .99 

Within Groups 9.14 44 .21   

Total 9.17 47    

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ
ได้จริงในชัน้เรียน 

Between Groups .28 3 .09 .48 .70 

Within Groups 8.65 44 .20   

Total 8.93 47    

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

Between Groups 3.52 3 1.17 5.31* .00 

Within Groups 9.74 44 .22   

Total 13.26 47    

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

Between Groups .70 3 .23 .87 .46 

Within Groups 11.86 44 .27   

Total 12.57 47    

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

Between Groups 1.88 3 .63 2.63 .06 

Within Groups 10.46 44 .24   

Total 12.33 47    

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน Between Groups .34 3 .11 .50 .68 

Within Groups 9.98 44 .23   

Total 10.32 47    

 



94 

 

ตารางที่ 31  (ต่อ) 

ข้อ 
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา 

อย่างสร้างสรรค ์

Between Groups .21 3 .07 .20 .90 

Within Groups 15.80 44 .36   

Total 16.01 47    
10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค ์
Between Groups .10 3 .03 .09 .97 

Within Groups 17.33 44 .39   

Total 17.44 47    
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา 

Between Groups 1.13 3 .38 1.02 .39 

Within Groups 16.20 44 .37   

Total 17.33 47    
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ์ 
Between Groups 2.00 3 .67 2.66 .06 

Within Groups 11.04 44 .25   

Total 13.04 47    

รวม 

Between Groups .43 3 .14 1.11 .36 

Within Groups 5.72 44 .13   

Total 6.15 47    

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 31  พบว่าความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุ ในภาพรวมไม่

มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ เรียน     

มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและ

ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ไม่มีความ
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แตกต่างกัน ยกเว้นด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางที่ 32 ผลการทดสอบรายคู่ของการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุ โดยใช้การทดสอบรายคู่โดย

ใช้วิธีตุ๊กก้ี (Tukey’ Test) 
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จากตารางที่ 32  พบว่าผลการทดสอบรายคู่การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ด้าน

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ของครูอายุ 41 – 50 ปี กับ ครูอายุ 50 ปีขึ้นไป 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุราชการ  โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA)  
 

ข้อ 
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

Between Groups 1.38 3 .46 1.29 .29 

Within Groups 15.74 44 .36   

Total 17.13 47    

2. ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมต่างๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

Between Groups .16 3 .05 .24 .86 

Within Groups 9.88 44 .22   

Total 10.04 47    

3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเตม็ตาม
ศักยภาพ 

Between Groups .08 3 .03 .13 .94 

Within Groups 9.09 44 .21   

Total 9.17 47    

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริงในชัน้เรียน 

Between Groups .10 3 .03 .16 .92 

Within Groups 8.83 44 .20   

Total 8.93 47    

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

Between Groups 2.17 3 .72 2.86 .05 

Within Groups 11.09 44 .25   

Total 13.26 47    

6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 

 ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

 โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

Between Groups .80 3 .27 1.00 .40 

Within Groups 11.76 44 .27   

Total 12.57 47    
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ตารางที่ 33  (ต่อ) 

ข้อ 
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

Between Groups 1.35 3 .45 1.81 .16 

Within Groups 10.98 44 .25   

Total 12.33 47    

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน Between Groups .33 3 .11 .48 .70 

Within Groups 9.99 44 .23   

Total 10.32 47    
9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค ์
Between Groups .34 3 .11 .32 .81 

Within Groups 15.67 44 .36   

Total 16.01 47    
10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค ์
Between Groups .16 3 .05 .14 .94 

Within Groups 17.27 44 .39   

Total 17.44 47    
11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ

พัฒนา 
Between Groups 2.07 3 .69 1.99 .13 

Within Groups 15.26 44 .35   

Total 17.33 47    
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ ์
Between Groups 2.27 3 .76 3.09* .04 

Within Groups 10.77 44 .24   

Total 13.04 47    

รวม 

Between Groups .37 3 .12 .94 .43 

Within Groups 5.78 44 .13   

Total 6.15 47    

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 33  พบว่าความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุราชการ        

ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่
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ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงใน

ชั้นเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  และแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่  34 ผลการทดสอบรายคู่ของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุราชการ โดยใช้การ

ทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีตุ๊กก้ี (Tukey’ Test) 
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จากตารางที่ 34  พบว่าผลการทดสอบรายคู่การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุราชการ พบว่า 

ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ของครูที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี กับ ครูที่มี

อายุราชการ 30 ปีขั้นไปแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้

การทดสอบค่าที (t-test) 
 

ข้อ การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
ระดับการ 

ศึกษาสูงสุด x  S.D. t Sig. 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

ปริญญาตร ี 3.89 .52 .86 .39 

ปริญญาโท 3.72 .78   

2. ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิด
แก่ผู้เรียน 

ปริญญาตร ี 4.58 .50 .41 .61 

ปริญญาโท 4.51 .39   

3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเตม็ตามศักยภาพ ปริญญาตร ี 4.40 .48 .84 .40 

ปริญญาโท 4.28 .36   

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชัน้เรียน ปริญญาตร ี 4.22 .49 .13 .89 

ปริญญาโท 4.20 .33   

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ปริญญาตร ี 4.04 .56 -.50 .62 

ปริญญาโท 4.12 .46   

6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 

 คิดสร้างสรรค์โดยเนน้ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

ปริญญาตร ี 4.22 .56 -.03 .97 

ปริญญาโท 4.23 .45   

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมี
ระบบ 

ปริญญาตร ี 3.97 .56 -.50 .62 

ปริญญาโท 4.06 .42   

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน ปริญญาตร ี 4.59 .49 .40 .69 

ปริญญาโท 4.53 .45   
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ตารางที่ 35  (ต่อ) 

ข้อ การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 
ระดับการ 

ศึกษาสูงสุด x  S.D. t Sig. 

9. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ปริญญาตร ี 4.48 .65 -.08 .93 

ปริญญาโท 4.50 .45   
10. ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสรา้งสรรค์ ปริญญาตร ี 4.28 .65 .18 .86 

ปริญญาโท 4.24 .54   
11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ปริญญาตร ี 4.15 .61 -.47 .64 

ปริญญาโท 4.24 .64   
12. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ปริญญาตร ี 4.22 .55 -.69 .50 

ปริญญาโท 4.33 .49   

รวม 
ปริญญาตร ี 4.24 .40 .07 .95 

ปริญญาโท 4.23 .28   

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 35  พบว่าความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา

สูงสุด ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ โดยใช้การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA)  

 

ข้อ การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี 
Sum of  

Squares 
df 

Mean  

Square 
F Sig. 

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่

เสมอ 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.87 

16.26 

17.13 

3 

44 

47 

0.29 

0.37 

0.79 0.51 

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย

ค านึงถงึผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.79 

9.25 

10.04 

3 

44 

47 

0.26 

0.21 

1.26 0.30 

3. มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็ม

ตามศักยภาพ 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.89 

8.28 

9.17 

3 

44 

47 

0.30 

0.19 

1.58 0.21 

4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถ

ปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.55 

8.38 

8.93 

3 

44 

47 

0.18 

0.19 

0.96 0.42 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1.93 

11.33 

13.26 

3 

44 

47 

0.64 

0.26 

2.50 0.07 

6. จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวเิคราะห ์คิดสร้างสรรค์

โดยเน้นผลถาวรทีเ่กดิแก่ผูเ้รียน 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.93 

11.64 

12.57 

3 

44 

47 

0.31 

0.26 

1.17 0.33 

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1.77 

10.56 

12.33 

3 

44 

47 

0.59 

0.24 

2.46 0.08 
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ตารางที่ 36  (ต่อ) 

ข้อ การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเน่ืองบุรี 
Sum of  

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้เรียน 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1.05 

9.27 

10.32 

3 

44 

47 

0.35 

0.21 

1.6

6 

0.19 

9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา 

อย่างสร้างสรรค์  

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1.00 

15.02 

16.01 

3 

44 

47 

0.33 

0.34 

0.9

7 

0.41 

10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์  

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1.19 

16.24 

17.44 

3 

44 

47 

0.40 

0.37 

1.0

8 

0.37 

11. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน

การพัฒนา 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

1.92 

15.41 

17.33 

3 

44 

47 

0.64 

0.35 

1.8

3 

0.16 

12. สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ใน

ทุกสถานการณ ์

Between Groups 

Within Groups 

Total 

2.21 

10.83 

13.04 

3 

44 

47 

0.74 

0.25 

2.9

9* 

0.04 

รวม 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

.77 

5.38 

6.15 

3 

44 

47 

0.26 

0.12 

2.0

9 

0.11 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 36  พบว่าความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามวิทย ฐานะ          

ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่

ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงใน

ชั้นเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
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ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 37 ผลการทดสอบรายคู่ของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ  โดยใช้การทดสอบ

รายคู่โดยใช้วิธีตุ๊กก้ี (Tukey’ Test) 
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จากตารางที่ 37  พบว่าผลการทดสอบรายคู่การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ พบว่า 

ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์ ครู คศ.๑ กับ ครู คศ.๓ แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบ 1) การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และ 2) ความแตกต่างของการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุ รี 

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ   

ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ กลุ่มตัวอย่างคือครู ในโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุรี         

จ านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และได้รับข้อมูลกลับคืนมาครบ 48 ฉบับ   

คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ค่าความถี่ (frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage : %) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : x ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ..DS ) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA)  หากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างรายคู่

โดยใช้วิธีการตุ๊กกี้ (Tukey’ Test) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1.  การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่

ดีแก่ผู้เรียน และตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ระดับมาก 10 ด้าน 
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ซึ่งเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ  ร่วมมือกับผู้ อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์    

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริง

ในชั้นเรียน แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

2. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด และ  วิทย

ฐานะ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบรายคู่  เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุ           

41 – 50 ปี กับครูที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยที่ค่ามัชฌิมเลขคณิต ของครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี สูงกว่าครูที่มีอายุ 50 ปี

ขึ้นไป เมื่อจ าแนกตามอายุราชการ พบว่า ครูที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี กับ ครูที่มีอายุราชการ 30 ปี 

ขึ้นไป มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ โดยที่ค่า

มัชฌิมเลขคณิต ของครูมีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี สูงกว่า ครูที่มีอายุราชการ 30 ปี ขึ้นไป และเมื่อ

จ าแนกตามวิทยฐานะ พบว่า ครู คศ.๑ กับ ครู คศ.๓ มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ โดยที่ค่ามชัฌิมเลขคณิต ของครู คศ.๑ สูงกว่า ครู คศ.๓  

 

อภิปรายผล 

 1.  จากผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติ งานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี          

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 55 บัญญัติให้มีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญ หรือความ

เชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบาง วิทยฐานะ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม         
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ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

และมาตรา 81 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการ

ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา อีกทั้ง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด

ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความช านาญเฉพาะด้านและความช านาญตามระดับคุณภาพ

ของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความรู้ 

ความสามารถ และความช านาญ เพียงพอที่จะด ารงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้

หรือไม่  นั่ นก็คือการก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี  รวมถึ ง

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดระบบการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Oline 

(Teahers and Educational  Personnels Enhancement Based on Mission and Funtional 

Areas as Major) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ 

ตามความสนใจและภารกิจของตนเอง โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกสถานที่ และ

ทุกเวลา ซึ่งทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ได้มีหนังสือถึงโรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ให้ครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร นอกจากนี้โรงเรียนชะอ าคุณหญิง

เนื่องบุรี ได้มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม         

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการจัดการเรียนการสอน

ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครูได้รับการพัฒนาโดยวิธีการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

การศึกษาดูงาน การสร้างขวัญก าลังใจ สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาและน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการ

เรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมอบรม ร่วมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนางานการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง  สามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  

จัดการเรียนการสอนที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้ง

การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่ องบุรี ยังได้มี

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถ
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ในการคิด อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โครงการส่งเสริม

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน โครงการส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการจั ดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และโครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้การน าแหล่งเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่ องบุ รี  ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ               

เมวดี  ช่วยจันทร์ดี ศึกษาการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นิพนธ์  วิสูตราศัย ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ ของช้าราชการครูระดับประถมศึกษา อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ระยอง เขต 1 พบว่า ข้าราชการครูระดับประถมศึกษา มีการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

โดยรวมและตามรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เชญฐา ไชยเดช ศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ท างานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัคร

มณฑลกรุงเทพฯ พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับ พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ครูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 การปฏิบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พิชชาพร อุ่นศิริ 

ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่มีผลต่ อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู           

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พินิจ แสนวัง ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตาม

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู อยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับ อ่ิมทิพย์ อนิศดา ศึกษาคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า การ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
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 หากพิจารณาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี รายด้านพบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 2 ด้าน ระดับมาก 10 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มศักยภาพ ร่วมมือกับ

ผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  พัฒนาแผนการ

สอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

 การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้เรียน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน จากผลการวิจัยพบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ได้มีการปฏิบัติตนตาม 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนขึ้นเป็น

แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือรักษาและส่งเสริม

เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ

และสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะหมวด 3 จรรยาบรรณต่อ

ผู้รับบริการ  ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้

ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ    

ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม

แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้อ 11       

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ

จิตใจ ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับริการ สอดคล้องกับ วิชิตา  สืบทอง ศึกษาการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยปรากฏว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูของข้าราชการครู มาตรฐานที่อยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่

ผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎารัช  ชัยชนะ ศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
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ของครูสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ของครู มากเป็นล าดับที่ 1 คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือ ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับ จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์ ศึกษา

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับ อุบล  สินธุโร  ศึกษาการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า อันดับ 1 คือ ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมา คือ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

ซึ่งการวิจัยของ แคทยัล และคอลิน (Katyal & colin) ได้ศึกษา ความเป็นผู้น าของครู กับการเรียนรู้

ด้วยตนเองของนักเรียน กับการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามสภาพปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ความเป็น

ผู้น าของครูให้กับนักเรียนส่วนใหญ่พบในห้องเรียน และสถานที่ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ       

เป็นสถานที่เกิดการเรียนการสอน เมื่อเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้น ท าให้มีข่าวสารความรู้อยู่ตลอดเวลาพร้อม

ที่จะถ่ายทอดไปสู่นักเรียนโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ได้ส ารวจความสามารถในการรับรู้ของ

นักเรียน ครู และบิดามารดาต่อการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการเรียนที่ไม่ต้องมีครูร่วมอยู่ด้วย พบว่า     

ครูยังเป็นผู้น าของเด็กในเรื่องงการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ครูควรเข้าใจและ

ศึกษาบทบาทของตนท่ามกลางสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ ออฟดีแนคเคอร์ และ

แดมม่ี (Opdenakker & Dumme) ได้ศึกษาบุคลิกลักษณะของครู และวิธีการสอนอันเป็นสิ่งที่ช่วยให้

การปฏิบัติงานในห้องเรียนได้ผลดี พบว่า บุคลิกลักษณะของครู ได้แก่ เพศ การศึกษา วุฒิภาวะ    

ของครู ความช านาญในการจัดห้องเรียน และรักงานสอนรวมทั้งวิธีการสอนเป็นเครื่องมือวัดทางการ

สอนที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมด้วยวิธีการวัดหลายๆ ระดับ การศึกษาวิจัยนี้ พบว่า การสอนใน

ห้องเรียนที่ได้ผลดีนั้น ต้องใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับความช านาญในการจัดชั้นเรียน นอกจากนี้ยัง

พบว่า ครูที่รักการสอนมากๆ ตั้งใจสอนดีกว่าครูที่ไม่รักงานการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนที่

เด็กเรียนไม่เก่ง 

ส าหรับด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้า

อยู่ เสมอ จากผลการวิจัยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดตามล าดับ ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากครูมี
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ภาระหน้าที่ที่นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป เช่น งานวิชาการ งานปกครอง งานพัสดุ ฯลฯ  

รวมทั้งการเตรียมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล และอ่ืนๆ   

อีกมากมาย ซึ่งการประเมินแต่ละครั้งนั้น จะมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไป และวันการประเมินที่ไม่ตรงกัน 

จึงท าให้ครูต้องเสียเวลาท าการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เพ่ือใช้ในการประเมินแต่ละครั้งไม่

น้อยกว่า 2 วันก่อนวันประเมิน จึงท าให้ครูจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ไม่เต็มที่ ขาดความ

ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสถาว์  กาขันธ์ ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พบสาเหตุที่เป็นปัญหาต่อ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอน ได้แก่ ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน

มากเกินไป ท าให้ ไม่มี เวลาในการเตรียมการสอน เวลา ที่ ใช้ ในการเรียนการสอนจึงมีน้อย              

จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ครบตามเนื้อหาสาระ ของ หลักสูตรที่ก าหนด ครูไม่ท าความ

เข้าใจหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครู

ในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ครูยุคเก่า และครูยุคใหม่มีความ แตกต่างกันในด้านความรู้ความสามารถ 

เทคนิคการสอนและการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคล้องกับ ผลการศึกษาความต้องการพัฒนา

ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลาเขต 1       

จังหวัดสงขลา ของ ชนกพร  ไตรรัตน์มณีโชติ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเองตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครู ได้แก่ การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูมีน้อย ขาดงบประมาณในการ

ผลิตสื่อการสอน สอดคล้องกับ ชลธิชา  สุขเจริญ  ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครู ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 3 อันดับ 

ได้แก่ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ พัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ สอดคล้องกับ      

สุภา  สุขวิบูลย์  ศึกษาการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู โรงเรียนวัด

ราชคฤห์ ส านักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู เมื่อจ าแนกตามรายมาตรฐาน มาตรฐานปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ส าหรับการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ใน 3 ด้านดังกล่าวที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ซึ่งอาจจะเป็น
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สาเหตุหนึ่งที่ท าให้โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

(พ.ศ. 2554 – 2558) ในตัวบ่งชี้ที่  5 ชื่อตัวบ่งชี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน โดยที่          

คอล สลีเจอร์ (Kock Sleegers) และโวล์แทน (Vocten) ได้ศึกษาการเรียนรู้ใหม่ๆ กับทางเลือกของ

ครูมัธยมเมื่อการจัดการเรียนรู้ในภาวะแวดล้อมใหม่ โดยการสัมภาษณ์ครูมัธยมชาวเนเธอร์แลนด์

จ านวน 15 คน ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 3 ด้าน ซึ่งเป็นทางเลือกเบื้องต้นของครู

เหล่านี้ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 2) เป้าหมายของการเรียน 3) สิ่งต่างๆ ที่ใช้ใน

การเรียนการสอน และเมื่อสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกกับครูทั้ ง 15 คน อีกครั้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ

การเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้พบว่า    ครูส่วนใหญ่คิดถึงผลการเรียนโดยไม่คิดถึง

วิธีการเรียน และจุดมุ่งหมายของการเรียนเลย ยิ่งไปกว่านั้นครูแทบจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ

ของการมีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียนเลย เพราะฉะนั้น เพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ประสบ

ความส าเร็จ ควรเพ่ิมพ้ืนฐานความรู้ให้แก่ครูมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับ อิซูมิ (Izumi) ได้ศึกษาถึง

สาเหตุแห่งความส าเร็จของโรงเรียนประถม 8 แห่ง ในแคลิฟอร์เนียจากการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ของ

โรงเรียนเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครอง ฯลฯ ครูใหญ่มีภาวะผู้น าสูง และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน หลักสูตรมีส่วนส าคัญในการ

ก าหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเน้นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด โรงเรียนให้

ความส าคัญกับคุณภาพของครูมากกว่าใบวุฒิทางการสอน ครูใหญ่โรงเรียนเหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่า 

คุณภาพของครูเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สอดคล้องกับ บราวน์ (Brown) 

และมาคาแทนเก (Macatangay) ศึกษาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู    โดยเน้นการแสวงหาความรู้ของ

ครู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยศึกษาจาก     

ครู 3 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพของสมาคมตะวันตกเฉียงเหนือเพ่ือการศึกษาประสิทธิผล

ของโรงเรียนในเมือง ผลการศึกษาพบว่า รายงานของครูผู้เข้าร่วมโครงการแสดงให้เห็นผลกระทบใน

ทางบวกว่า การแสวงหาความรู้ของครูควรจัดท าทั้งในระดับของปัจเจกบุคคลและในระดับของ

โรงเรียน และโดยอาศัยวัฒนธรรมแห่งการแสวงหาความรู้ของครู ผลที่ตามมา คือ โรงเรียนสามารถ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรจะวางแผนและประเมินเพ่ือการพัฒนาและการสร้างประสิทธิภาพของโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง  
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2. จากผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิ งเนื่องบุ รี         

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ 

ระดับการศึกษาสูงสุด และวิทยฐานะ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคน มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้มีการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และน าไปใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับผู้เรียน โดยยึดการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ดังมีผลเป็นที่ประจักษ์ จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)   ในตัวบ่งชี้ที่ 

6 ชื่อตัวบ่งชี้ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา  นาคสิงห์  ศึกษาการปฏิบัติ งานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ

ครูผู้สอน ในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 4  ผลการวิจัยพบว่า ครูเพศชายและครูเพศ

หญิง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูทั้งโดยรวมและจ าแนกรายด้านไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ ภานลิน  กลิ่นวงศ์  ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน

เครือข่ายกรมหลวงชุมพรฯ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการ

เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การ

ท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับเอมอร  อ่ิมถาวร  ศึกษาการ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์

การท างานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ สุ รศักดิ์  เตโช  

ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของพนักงานครูสังกัดเทศบาล

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ขวัญชัย  ปัจจัยตา  ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู จ าแน กตามเพศ        

วิทยฐานะ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้อง

กับ    สุรพล สะใบ ศึกษาการปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมี

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบรายคู่ เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี กับครูที่มีอายุ  

50 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

โดยที่ค่ามัชฌิมเลขคณิต ของครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี สูงกว่าครูที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เมื่อจ าแนกตามอายุ

ราชการ พบว่า ครูที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี กับ ครูที่มีอายุราชการ 30 ปี ขึ้นไป มีการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกันในด้านสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  โดยที่ค่ามัชฌิมเลขคณิต          

ของครูที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี สูงกว่า ครูที่มีอายุราชการ 30 ปี ขึ้นไป และเมื่อจ าแนกตาม     

วิทยฐานะ พบว่า ครู คศ.๑ กับ ครู คศ.๓ มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ โดยที่ค่ามัชฌิมเลขคณิต ของครู คศ.๑ สูงกว่า ครู คศ.๓ นอกนั้นไม่มีความ

แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี ครูที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี และ ครู คศ.๑ 

จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด เพ่ือขอรับรางวัลต่างๆ เป็นการสร้างผลงาน และการเพ่ิมวิทยฐานะให้กับ

ตนเอง เช่นคุรุสภา ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 

หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีโครงการ “ครูดีในดวงใจ” เพ่ือมอบรางวัลให้กับครูที่มี

ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก จนส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยรางวัลดังกล่าวครู คศ.๑ สามารถน ามาเป็นผลงานส่วนหนึ่ง

ในการขอรับการประเมินการมีวิทยฐานะช านาญการ โดยที่มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดว่า การให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

วิทยฐานะตามมาตราที่ 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ 

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี   

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือที่ ศธ 0206.4/-ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  ส าหรับ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ต้องผ่านการ

ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลปฏิบัติงาน ส าหรับใน

การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ   นั้น ครูต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือใน

งานที่รับผิดชอบ และการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลปฏิบัติงาน นั้นครูต้องมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งผลการ

พัฒนาผู้เรียนด้านอ่ืนๆ ซึ่งการขอรับรางวัลดังกล่าว และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น จึงอาจเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท าให้การปฏิบัติงานของครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี กับครูที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติงานที่

แตกต่างกันในด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ครูที่มีอายุราชการไม่เกิน   

10 ปี กับ ครูที่มีอายุราชการ 30 ปี ขึ้นไป และครู คศ.๑ กับ ครู คศ.๓ มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันใน

ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ลัดดาวรรณ ก้อนวิมล ได้ศึกษา

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูผู้สอน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาทม     

จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนในเขตอ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม          

ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 3      มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการ

สอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน และมาตรฐานที่ 7 รายงาน

ผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบ และมาตรฐานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสิติที่ระดับ .05 ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน

ทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับ สมใจ  วิเศษทักษิณ  ศึกษาการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ของข้าราชการครู ในโรงเรียนสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า                 

ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน จ าแนก

ตามประสบการณ์การท างาน ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการวิจัยครั้ง

ต่อไปดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจัย ที่พบว่าการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด และปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ดังนั้นโรงเรียนชะอ าคุณหญิง
เนื่องบุรี ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะเน้นพัฒนาเทคนิคการสอนและกระบวนการคิดของครู การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การ
ฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เพ่ือให้ครูมีความรู้ ประสบการณ์ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เมื่อจ าแนกตามอายุ ครูที่มีอายุ 41 – 50 ปี กับครูที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 

พบว่า มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เมื่อ

จ าแนกตามอายุราชการ ครูที่มีอายุราชการไม่เกิน 10 ปี กับ ครูที่มีอายุราชการ 30 ปี ขึ้นไป และ ครู

วิทยฐานะ ครู คศ.๑ กับ ครู คศ.๓ พบว่า มีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  ดังนั้นโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ครูทุกคนได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยอาจจะเป็นโครงการหนึ่ง

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือจัดให้มีการการประกวดสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้

ครูได้มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และน าไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการ

พัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการ

เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

 1.  ควรศึกษาการปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 

2556 ในโรงเรียนสังกัดอ่ืน หรือต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.  ควรศึกษาสมรรถนะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน

จังหวัดเพชรบุรี 

 3.  ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครู โดยเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ส าเนา 

 

 

ที่ ศธ 0520.203.2 / 234    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

     พระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 73000 

       25  กุมภาพันธ์ 2559 
 

เร่ือง     ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     แบบสอบถาม  จ านวน 30 ฉบับ 
 

 ด้วย นายธิตติยพัทย์  อยู่จิตร์ รหัสนักศึกษา 57252335 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประสงค์ท าการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุ

สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษาใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้

นักศึกษาท าการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อน

น าไปใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห์

ของท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 

            หัวหน้าภาควิชาการบรหิารการศึกษา 

 

งานธุรการ 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3421 9136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ



130 

 

ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(แบบสอบถามตอนที่ 2) 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.971 70 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1 285.30 710.355 .339 .971 
X2 286.13 703.016 .410 .971 
X3 285.60 705.903 .366 .971 
X4 285.37 703.551 .361 .971 
X5 285.63 699.413 .461 .971 
X6 285.40 702.317 .393 .971 
X7 285.63 707.689 .323 .971 
X8 284.63 703.757 .699 .970 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X9 284.63 708.240 .535 .970 
X10 284.87 704.809 .542 .970 
X11 285.10 706.300 .489 .971 
X12 285.03 699.482 .621 .970 
X13 284.77 702.806 .677 .970 
X14 284.77 703.564 .651 .970 
X15 284.73 707.789 .515 .971 
X16 285.63 701.413 .635 .970 
X17 285.20 699.131 .762 .970 
X18 285.50 705.017 .537 .970 
X19 285.33 704.161 .528 .970 
X20 285.40 700.524 .689 .970 
X21 285.23 702.185 .777 .970 
X22 285.43 699.289 .645 .970 
X23 285.47 695.085 .692 .970 
X24 285.33 699.540 .720 .970 
X25 285.70 705.803 .533 .970 
X26 285.57 702.599 .471 .971 
X27 285.50 706.603 .369 .971 
X28 285.30 704.079 .611 .970 
X29 285.53 703.016 .535 .970 
X30 285.47 704.533 .637 .970 
X31 285.30 709.321 .714 .970 
X32 285.27 700.616 .773 .970 
X33 285.47 698.602 .695 .970 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X34 285.37 694.861 .764 .970 
X35 285.30 693.459 .708 .970 
X36 285.27 703.651 .548 .970 
X37 285.63 698.033 .634 .970 
X38 285.60 698.662 .628 .970 
X39 285.47 699.223 .677 .970 
X40 285.63 700.861 .601 .970 
X41 285.33 699.402 .664 .970 
X42 285.60 702.731 .520 .971 
X43 284.97 699.413 .716 .970 
X44 284.93 701.099 .659 .970 
X45 284.83 704.557 .609 .970 
X46 284.90 701.679 .705 .970 
X47 284.97 701.551 .720 .970 
X48 284.80 704.028 .523 .970 
X49 284.77 708.323 .442 .971 
X50 284.73 707.926 .460 .971 
X51 284.77 708.806 .392 .971 
X52 284.77 707.013 .482 .971 
X53 284.77 707.013 .482 .971 
X54 285.07 705.513 .503 .971 
X55 285.10 700.369 .573 .970 
X56 285.00 701.793 .553 .970 
X57 284.90 705.472 .481 .971 
X58 284.93 703.513 .585 .970 
X59 285.07 699.099 .692 .970 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
X60 285.13 702.120 .694 .970 
X61 285.30 704.217 .682 .970 
X62 285.17 699.109 .739 .970 
X63 285.30 696.286 .679 .970 
X64 285.43 699.633 .635 .970 
X65 285.60 704.731 .504 .971 
X66 285.50 705.431 .579 .970 
X67 285.50 711.293 .436 .971 
X68 285.10 710.300 .371 .971 
X69 285.23 707.151 .590 .970 
X70 285.33 709.678 .514 .971 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ส าเนา 

 

 

ที่ ศธ 0520.203.2 / 258    ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

     พระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม 73000 

       3  มีนาคม 2559 
 

เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุร ี
 

 ด้วย นายธิตติยพัทย์  อยู่จิตร์ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก าลังท าการค้นคว้าอิสระ

เร่ือง “การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

พ.ศ.2556” มีความประสงค์จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู เพื่อประกอบการท าการค้นคว้าอิสระ ในการนี้

ภาควิชาการบริหารการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดกรุณาแจ้งครูทราบ เพื่อขอความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 

            หัวหน้าภาควิชาการบรหิารการศึกษา 

 

 

 

งานธุรการ 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3421 9136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี  

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

…………………………………………………….. 

เรียน  ครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

 แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการ

ค้นคว้าอิสระเรื่องการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อมูลที่ได้จากท่านมีค่ายิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้  ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ใน

แบบสอบถามนี้ถือเป็นความลับและจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานหรือต่อสถานศึกษาของท่าน    แต่อย่าง

ใด ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือใช้พัฒนาการบริหารการศึกษาจึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบ

แบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

 แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี   

             ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ

แบบสอบถามเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

          นายธิตติยพัทย์  อยู่จิตร์ 

            นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

          มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 
เพศ 

    ชาย    หญิง 

2 

อายุ 

    ไม่เกิน 30 ป ี   31 – 40 ปี 

    41 – 50 ป ี   50 ปี ขึ้นไป 

3 

อายุราชการ 

    ไม่เกิน 10 ป ี   11 – 20 ปี 

    21 – 30 ป ี   30 ปี ขึ้นไป 

4 

ระดับการศึกษาสงูสุด 

    ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก 

5 

วิทยฐานะ 

    ครูผู้ช่วย    ครู คศ.๑ 

    ครู คศ.๒   ครู คศ.๓

    ครู คศ.๔   ครู คศ.๕ 
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ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบรุี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ค าชี้แจง ในการตอบค าถามแตล่ะข้อ ให้ท่านพิจารณาตัดสนิใจว่า ตัวทา่นมีการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุ

สภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 ตามที่บรรยายไว้ในระดับใด แล้วเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง

ระดับความคิดเห็นเพียงช่องเดียวตามสภาพความเปน็จริง 

 ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากที่สดุ 

 ระดับความคิดเห็น 4  หมายถึง การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมาก 

 ระดับความคิดเห็น 3  หมายถึง การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับปานกลาง 

 ระดับความคิดเห็น 2  หมายถึง การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อย 

 ระดับความคิดเห็น 1  หมายถึง การปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

1 
ครูมีการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพี

ครูอยู่เสมอ 

     

2 ครูมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ      

3 
ครูเข้าร่วมการประชุมที่องค์การหรือหน่วยงาน

หรือสมาคมจัดขึ้น 

     

4 
ครูเข้าร่วมการอบรมที่องค์การหรือหน่วยงาน

หรือสมาคมจัดขึ้น 

     

5 
ครูเข้าร่วมการสัมมนาที่องค์การหรือหน่วยงาน

หรือสมาคมจัดขึ้น 

     

6 
ครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการที่องค์การหรือ

หน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น 

     

7 ครูมีผลงานหรือรายงานปรากฏชัดเจน      
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลทีจ่ะเกดิแก่ผู้เรียน 

8 ครูดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความรักและหวังดี      

9 
ครูประเมินผลการเรียนโดยค านงึถึงความ

ยุติธรรมของผู้เรียน 

     

10 
ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

เสริมที่ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียน 

     

11 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สัมพนัธ์กับ

พัฒนาการของผู้เรียน 

     

12 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมคีวามสมัพันธ์กับ

การพฒันาความสามารถของผู้เรียน 

     

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 

13 

ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความ

ถนัด 

     

14 

ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตาม

ความสามารถ 

     

15 

ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความ

ต้องการ 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

16 
ครูมีการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่

แท้จริงของผู้เรียน 

     

17 
ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนที่จะให้ผล

ดีกว่าเดิม 

     

18 
ครูส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของ

ผู้เรียนแต่ละคนอยา่งเปน็ระบบ 

     

พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัตไิด้จริงในชั้นเรียน 

19 

ครูเลือกใช้แผนการสอนที่สามารถน าไปใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     

20 

ครูปรับปรุงแผนการสอนก่อนน าไปใช้จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์

ของการเรียนรู้ 

     

21 

ครูสร้างแผนการสอนเพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การเรียนรู ้

     

22 

ครูเลือกใช้บันทึกการสอนเพื่อใช้จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การเรียนรู ้

     

23 

ครูปรับปรุงบนัทึกการสอนเพื่อใช้จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การเรียนรู ้
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

24 

ครูเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถ

น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

25 

ครูประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ 

เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     

26 

ครูคิดค้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ 

เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     

27 

ครูผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิค

วิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลวุัตถุประสงค์ของ

การเรียนรู ้

     

28 

ครูเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ 

เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

     

29 

ครูปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ 

เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่

ผู้เรียน 

30 

ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ มุ่งเนน้

ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์ และคิดหลากหลาย 

     

31 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรียน

รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิด

หลากหลาย 

     

32 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้

ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ 

     

33 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้

ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ 

ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการ

ปฏิบัติจริง 

     

34 

ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนประสบ

ผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความ

แตกต่างของบุคคลด้วยการสรุปความรู้ทั้งหลาย

ด้วยตนเอง 

     

35 
ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียน

ก่อให้เกิดค่านิยมที่ด ี

     

36 

ครูจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเกิด

นิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพติดตัวผู้เรียน

ตลอดไป 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

37 

ครูรายงานผลการพฒันาผู้เรียนที่เกิดจากการ

ปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุม สาเหตุ 

ปัจจัยและการด าเนนิงานที่เก่ียวข้อง 

     

38 
ครูรายงานปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้อง

ได้รับการพัฒนา 

     

39 

ครูรายงานผลการพฒันาผู้เรียนที่เกิดจากการ

ปฏิบัติการเรียนการสอนและเปา้หมายของการ

พัฒนาผู้เรียน 

     

40 
ครูรายงานการน าเทคนิค วธิีการ หรือนวัตกรรม

การเรียนการสอนที่น ามาพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

     

41 
ครูรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามวิธีที่ก าหนดที่เกิดกับผู้เรียน 

     

42 
ครูรายงานผลข้อเสนอแนะ แนวทางใหม่ๆ ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ไดผ้ลดียิ่งขึ้น 

     

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู่้เรียน 

43 

ครูแสดงออกในด้านบุคลิกภาพทั่วไปเหมาะสม

กับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้เรียน

เลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง 

     

44 

ครูประพฤติและปฏบิัติในดา้นบคุลิกภาพทั่วไป 

เหมาะสมกับความเปน็ครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้

ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปน็แบบอยา่ง 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

45 

ครูแต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง

สม่ าเสมอท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็น

แบบอย่าง 

     

46 

ครูมีกิริยาเหมาะสมกับความเปน็ครูอย่าง

สม่ าเสมอท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็น

แบบอย่าง 

     

47 

ครูใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกบัความเป็นครูอย่าง

สม่ าเสมอ ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็น

แบบอย่าง 

     

ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 

48 ครูตระหนักถึงความส าคัญของเพื่อนร่วมงาน      

49 ครูรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน      

50 
ครูยอมรับในความรู้ความสามารถของเพื่อน

ร่วมงาน 

     

51 
ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

     

52 

ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

     

53 

ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

ของเพื่อนร่วมงานและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการ

กระท านัน้ 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

54 ครูตระหนักถึงความส าคัญของบุคคลอ่ืนในชุมชน      

55 ครูรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนในชุมชน      

56 
ครูยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลอ่ืนใน

ชุมชนและปฏิบัตงิานร่วมกนัด้วยความเต็มใจ 

     

57 
ครูร่วมมือปฏิบัติงานกบับุคคลในชุมชนเพื่อ

พัฒนางานของสถานศึกษา 

     

58 
ครูช่วยสร้างชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับ

ซึ่งกันและกัน 

     

แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

59 
ครูค้นหาข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคม

ทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพคร ู

     

60 

ครูสังเกตจดจ าข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์

ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ

วิชาชีพครู 

     

61 

ครูรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของ

สังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับ

วิชาชีพครู 

     

62 
ครูสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูลข่าวสารตาม

สถานการณ์ของสังคมทุกด้านอย่างมีเหตุผล 
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ข้อที่ 
การปฏิบัติงานของครู ตามข้อบงัคับคุรุสภาวา่

ด้วยมาตรฐานวิชาชพี พ.ศ. 2556 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

63 
ครูใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

     

สร้างโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ ์

64 

ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหา

ที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจดักิจกรรมอ่ืนๆใน

โรงเรียนมาก าหนดเปน็กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

65 

ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาความ

จ าเป็นในการพัฒนาตา่งๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน 

และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆในโรงเรียนมาก าหนด

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของ

ผู้เรียนที่ถาวร 

     

66 
ครูน าเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพฒันา

แนวทางในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

     

67 

ครูมองมุมมองต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมมอง

ของปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็น

กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

     

68 ครูเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้      

69 

ครูกล้าที่จะเผชญิปัญหาตา่งๆ มสีติในการ

แก้ปัญหามิได้ตอบสนองปญัหาต่างๆด้วยอารมณ์

หรือแง่มุมแบบตรงตัว 

     

70 
ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาส มองเห็น

แนวทางที่น าสู่ผลก้าวหนา้ของผูเ้รียน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   นายธิตติยพัทย์   อยู่จิตร์ 

ที่อยู่   92/2 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2541  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  

   โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย  

   อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 พ.ศ. 2547  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 

   โรงเรียนหัวหิน  

   อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิชาคณิตศาสตร์ 

   (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

   กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2557  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2553  ครูผู้ช่วย   โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

   อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 พ.ศ. 2555 – 2558 ครู คศ.๑   โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 

   อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ครู คศ.๑  โรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

   อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

 


