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บทคัดย่อภาษาไทย 

57252361 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

นาย อรรถวุฒิ ดีนอก: การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่าย

การศึกษาบ้านใหม่ และ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และข้าราชการครู รวมทั้งสิ้น 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าซี (z-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ โดยภาพรวมและรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง  ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษา  
บ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษา 
บ้านใหม่ โดยภาพรวมฝ่ายบริหาร และข้าราชการครูมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริหาร
และข้าราชการครู มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ โดยค านึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
และด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57252361 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS PERFORMANCE 

MR. ATHAWUT DEENOK : TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS 
PERFORMANCE IN BANMAI EDUCATIONAL CLUSTER THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine 1) the teacher professional standards performance 
in Banmai educational cluster , and 2) the comparison between opinions regarding the teacher professional 
standards performance in Banmai educational cluster, classified by position. The populations were educational 
personnel in Banmai educational cluster , consisted of school administrators and teachers , with the total of 48. 
The research instrument was questionnaire regarding the teacher professional standards performance , based on 
The Teachers Council of Thailand. The statistics applied in data analysis were frequency , percentage , arithmetic 
mean , standard deviation , and z-test. 

The findings of the research were as follows: 

1. The teacher professional standards performance in Banmai educational cluster , collectively and 
individually , was found at a high level : conduct themselves as role models for learners , dedicated to learners' 
total development in accord with their potentiality , positively contribute to cooperation with others in the 
educational institution , judiciously choose various activities with learners' benefits as the ultimate goal , search for 
and benefit from application of relevant data and information for development , organize pertinent teaching-
learning activities with the aim of enabling learners to acquire capacity for critical and creative thinking , positively 
contribute cooperation with others in the community , develop practicable teaching plans for all classes , provide 
learners with learning opportunities in all situations , continuously engage in academic activities for advancement 
of the teaching profession , continuously development effective teaching-learning media , and systematically report 
on outcome of learners' quality development. 

2. The opinions regarding the teacher professional standards performance in Banmai educational 
cluster when classified by the position was the different ; when considered each aspec individually ; there was the 
difference between school administrators and teachers of judiciously choose various activities with learners' benefits 
as the ultimate goal , develop practicable teaching plans for all classes , continuously development effective 
teaching-learning media , organize pertinent teaching-learning activities with the aim of enabling learners to acquire 
capacity for critical and creative thinking , systematically report on outcome of learners' quality development , 
conduct themselves as role models for learners , conduct themselves as role models for learners , positively 
contribute to cooperation with others in the educational institution and provide learners with learning opportunities 
in all situations. 
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ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านการบริหารการศึกษาให้อย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ นายประสาร จันทร์เพียร ประธานเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร
และครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ และนายธวัชชัย ใจทน ผู้อ านวยการโรงเรียน
วัดบัวปากท่า ที่ให้ก าลังใจในการจัดท ารูปเล่มการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบคุณก าลังใจจากครอบครัว เพื่อนร่วมงานทุกคน ตลอดจนเพื่อนสาขาการบริหาร
การศึกษา ปริญญาโท รุ่น 34/2 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ให้ก าลังใจ ค าปรึกษา และความช่วยเหลือ
เสมอมา ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค ์

คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยเล่มนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ อบรมสั่งสอน จนท าให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในปัจจุบันของโลกเรานี้เป็นยุคของโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นยุคการสื่อสารที่ไร้พรมแดน โดยรับ

อิทธิพลเข้ามาทางด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศในทั่วโลก ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีความก้าวหน้าทางด้านความเจริญของเทคโนโลยีที่สื่อสารได้
ไปอย่างรวดเร็วจึงท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่จะต้องเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยนี้ ที่จะต้องเพียบพร้อมให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ นอกจากนี้ยังรวมถึงทางด้านของคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันที่จะสามารถด าเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่จะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพมีความ
พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและ
รู้คุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ส่งเสริมและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ที่ได้รับรอง
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)2 จากการประชุมส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะและให้นโยบายแก่ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดแผนการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2560 ไว้ 12 ข้อดังนี้ 1) แนวทาง
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ  
2) การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 3) การปฏิรูปหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การจัดการ

                                                            
1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555-2559),” 16. 
2 เรื่องเดียวกัน, 18. 
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ศึกษาเพื่อการมีงานท า 5) การดูแลเด็กออกกลางคัน 6) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 7) การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8) การ
ผลิตและพัฒนาครู 9) การด าเนินการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 10) การเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 11) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจ และ 12) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา3 ถึงอย่างไรก็
ตามสภาพภาวะอย่างนี้ยังมีโอกาสที่เป็นความหวังในปัจจุบันที่ยังมีครูอยู่เป็นจ านวนมากที่จัดกระท า
การเรียนการสอนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างสูง ด้วยการที่มีความรัก ความเมตตา กรุณา
ต่อศิษย์ และด้วยความศรัทธาอย่างมั่นคงในวิชาชีพของตนเอง ดั้งนั้นครูจึงเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ต้องพัฒนา
ปฏิรูปของตนเองให้มีคุณภาพในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานในหน้าที่โดยตรงให้มีคุณภาพ 
ถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของคนไทยและสังคมโลกปัจจุบัน 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การที่ครูได้ปฏิบัติงานหน้าที่ของการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้สะท้อนเห็นภาพถึง
การพัฒนาของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตที่เป็นสิ่งส าคัญส าหรับประเทศ การที่จะช่วยในการสร้างพลัง
ทางด้านสติปัญญา องค์ความรู้ ผู้เรียนจะเติบโตเป็นก าลังที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศที่จะมาช่วย
การพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และบ้านเมืองเราให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในยุคโลกาภิวัตน์  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่มีความแข่งขันทางด้านความรู้ด้วยปัญญาที่เป็นรากฐานของการ
ท างาน ดังนั้นสถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะครูผู้สอน
ถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ก็จะท าให้คุณภาพ
ของผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ จากการยอมรับกันว่าวิชาชีพครูเป็นผู้มีบทบาทและ
ความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศโดยเป็นผู้มีบทบาทในการก าหนดคุณภาพของคน  
ในสังคมและการสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างอนาคตของชาติ ทุกภาคส่วนจึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพหรือปฏิรูปครู เพื่อให้มีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาคุณภาพการศึกษาที่แย่ลง 
ในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่ด้อยคุณภาพ ถ้าครูมีทั้งจิตวิญญาณและองค์ความรู้สอนด้วย
ใจ ไม่เน้นการสอนนอกเวลา องค์ประกอบหลักของครูต้องมีความรับผิดชอบ รักเด็ก เข้าใจเด็ก ดูแล

                                                            
3ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, “ก้าวข้ามขีดจ ากัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ,” ใน เอกสารการ

มอบนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอที่ ห้องประชุมส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ, 23 กันยายน 2559. 
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เด็ก หากเด็ดยอมรับในตัวครูได้ก็เป็นด่านแรกที่เปลี่ยนแปลงเด็กได้อย่างแท้จริง4 ในส่วนของคุรุสภา
เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มีผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนเป็นสมาชิก 
ต่อมาในปี พุทธศักราช 2546 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่6) พุทธศักราช 2523 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ในมาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์กรอิสระภายใต้การบริหารสภาวิชาชีพ ในการก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู5 ในมาตรา 9 โดยให้คุรุสภาได้ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพ ครู โดยส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ก าหนด
วิชาชีพครูไว้ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานด้าน
การปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ซึ่งในวิจัยในครั้งนี้ได้พิจารณาเฉพาะมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 12 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  3) มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน 
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
6กระทรวงจึงได้ประกาศให้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อให้ครูได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมในความเป็นครู ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
เป็น 12 มาตรฐาน เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิด 
ในการประกอบวิชาชีพครู และครูใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าผู้เรียน  

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

พ.ศ.2560) “สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย”(กรุงเทพฯ: 21 เซ็นจูรี่ 
จ ากัด 2556), 76. 

5 “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 
ตอนที่ 74ก, 15. 

6 “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2546,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 52 ก, 4. 
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จะได้รับประโยชน์สูงสุด และได้รับการบริการตามมาตรฐานการเรียนการสอน ดังนั้นถ้าครูปฏิบัติงานดี 
การเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพ7  
 
ปัญหาของการวิจัย 

แต่ปัจจุบันพบว่าครูส่วนใหญ่จะมีองค์ความรู้ดีแต่ยังขาดประสบการณ์มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูสูง โดยครูบางส่วนท างานเฉพาะในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  สอนเสร็จก็จบ  
ไม่ค่อยใส่ใจกระตือรือร้น ให้การดูแลเด็กเหมือนช่วงปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ๆ ไม่เห็นความส าคัญในการ
พัฒนาตนเองและขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี มีครูจ านวนมากขาดองค์ความรู้เรื่องที่สอน ไม่เตรียม
แผนการสอน สอนตามหนังสือ ขาดความเอาใจใส่ในระหว่างการสอน ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการและ
เทคนิคการสอน ขาดประสบการณ์การสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการสอน
ต่าง ๆ รวมไปถึงครูส่วนหนึ่งก็มีปัญหาไม่มีเวลาเตรียมเนื้อหาการสอน บางครั้งต้องละทิ้งห้องเรียนใน
การไปประชุม อบรม จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ โดยมีภาระงานอื่นที่มิใช่งานสอน8  

จากการที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาไม่เข้ากับหลักสูตร ของกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนแบบเก่าโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเ ข้ามาช่วย 
ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยที่ไม่เน้นให้ผู้เรียนฝึกลงมือปฏิบัติจริง9 แต่พบว่ามาตรฐานทางด้าน
ครูคือความไม่เพียงพอของจ านวนครู และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังไม่ได้มาตรฐาน นอกจากยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนจากการ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 5 อยู่ในระดับ 
พอใช้ผลการรับรองรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ (สมศ .) 
ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบสามระหว่างปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 89.09) ใน 3 ตัวบ่งชี้ ส่วนตัว
บ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับพอใช้ (ร้อยละ 53.14) และ 
ตัวบ่งชี้ที่มีจ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนสูงกว่าตัวบ่งชี้อื่น  ๆ คือ  
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว

                                                            
7 เรื่องเดียวกัน, 5. 
8 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟิค จ ากัด, 2553), 67. 
9 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, “รายงานการประชุม

ประจ าปีของสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่, 2557,” ม.ป.ป. 
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การปฏิรูปการศึกษา (ร้อยละ 0.28 เท่ากัน ) จากผลการประเมินดังกล่าวมีข้อเสนอแนะดังนี้  
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ทั้งระบบเพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความรู้ และทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรโดยเฉพาะให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4) สนับสนุนงบประมาณ สื่อ นวัตกรรมใน
การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม10  

จากข้อมูลจะเห็นได้การจัดการเรียนการสอนของครูยังมีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ครูควรได้รับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับสูงขึ้น
และพัฒนาทักษะเพื่อน าผลมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน ซึ่งเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ก็ประสบปัญหา
เช่นเดียวกันจากที่ครูส่วนใหญ่ไปพัฒนาวิชาชีพโดยการไปอบรมและพัฒนาในห้องเรียนจึงท าให้ได้  
แต่ความรู้แต่ขาดการพัฒนาทักษะ ขาดการติดตาม การประเมิน และการน าไปใช้พัฒนาการเรียน  
การสอนโดยที่ไม่เน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ฝึกทักษะการคิด การปฏิบัติโดยที่ลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตัวเองจากการใช้เทคโนโลยี สื่อมีเดีย ในการค้นคว้าหาความรู้ นอกจากนี้ครูบางคน  
ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน และยังท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยที่เบียดเบียน
เวลาการเรียนการสอนของผู้เรียน ท าให้การสอนของครูสอนได้ไม่เต็มศักยภาพ 11 จึงท าให้ผู้วิจัย
ต้องการที่จะศึกษาในเรื่องนี้ โดยที่เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ก็เป็นสถานศึกษาที่ท าหน้าที่การเรียน
การสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาได้ก าหนดไว้ ในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อทราบได้ว่าครูในเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างไร ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพมากยิ่งขึ้นในการที่จะพัฒนาครูต่อไปสู่มาตรฐานวิชาชีพครู 
 

                                                            
10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558 ของสถานศึกษา, 2556 (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากัด) 49-50. 

11 เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่, “สรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่
ประจ าปีการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ), 2558,” ม.ป.ป. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากความเป็นมา ความส าคัญ และปัญหาของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อทราบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม ่
2. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

ในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ข้อค าถามของการวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อค าถามส าหรับการวิจัยครั้ง

นี้ไว้ ดังนี ้
1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ อยู่ในระดับใด 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่าย

การศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ แตกต่างกันหรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ก าหนดไว้ และข้อค าถามของการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยตั้ง
สมมุติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ แตกต่างกัน 
 
ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษาท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น มีการบริหารงานทฤษฎีเชิงระบบ (system approach) ตามแนวคิด
ของลูเนนเบิร์กและออนไสตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยน าเข้า ( input) มีกระบวนการ (transformation process) และผลผลิต (output) ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (external environment) 
และการใช้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาซึ่งในระบบการจัดการศึกษานั้น 
ปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในส่วนกระบวนการ 
(transformation process) ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา  
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และในส่วนของผลผลิต (output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย คุณภาพ
การศึกษา12การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ว่าข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือ
การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝน
ให้มีทักษะหรือความช านาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน 12 มาตรฐาน 
ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนา
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ1์3 ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 

                                                            
12 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 5th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2007), 31-33. 
13 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พุทธศักราช

2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 2556), 67-70. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: Concepts 
and Practices, 5th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2008), 31-33. 
 : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2556), 67. 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

อาชีพครูเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งที่ท าหน้าหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ได้รับการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามมาตรฐานการเรียน
การสอน ซึ่งในวิจัยในครั้งนี้ได้พิจารณาศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 เฉพาะมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน จ านวน 12 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
ครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนา

ปัจจัยน าเข้า 
(input) 

- การบริหาร  

 
 
 
 

- การจัดการเรียน
การสอน 
- การนิเทศ
การศึกษา 

การปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 

ผลผลิต 
(output) 

กระบวนการ 
(Transformation 

Process) 
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ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรูไ้ด้ทุกสถานการณ์14 
รายละเอียดข้างต้นสามารถน ามาประกอบเป็นขอบเขตอ้างอิงของการท าวิจัยใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาในครั้งนี้ ดังแผนภูมิที่ 2  
 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
          มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
          มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ 3  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
          มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
          มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
          มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
          มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
          มาตรฐานที่ 9  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
          มาตรฐานที่ 10  ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
          มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
          มาตรฐานที่ 12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 2556), 67-70. 
 
 

                                                            
14 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 2556), 67-70. 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู หมายถึง การท างานของครูผู้ที่ประกอบวิชาชีพ

ซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ก าหนดวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน  
ซึ่งในวิจัยในครั้งนี้ได้พิจารณาเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน 12 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียน  3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  4) พัฒนา 
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร 
ในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 

ครู หมายถึง ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและข้าราชการครู ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่  

กลุ่มเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปิดท าการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย 
(ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ชั้นมัธยมศึกษา 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา 3) ประกอบด้วยจ านวน 
8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี โรงเรียนวัดล าส ารอง โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น โรงเรียน
บ้านหนองมงคล โรงเรียนวัดชุกพี้ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์) โรงเรียนวัดม่วงชุม และ  โรงเรียน 
บ้านดอนคราม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  เอกสารต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 1 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ เป็นเป้าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ประกอบด้วย วิชาชีพครู วิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
 
ความหมายของมาตรฐานวชิาชีพ 

ความหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2554 มีดังต่อไปน้ี 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป และ วิชาชีพ หมายถึง  
วิชาที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ15 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ให้ความหมายไว้ว่า มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง เกณฑ์ใด ๆ
ที่ก าหนดขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและเพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาในวิชาชีพนั้น ๆ แก่สังคม
หรือผู้รับบริการ16 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง

                                                            
15 ส านักงานราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2554 

(กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2013), 790. 
16 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ชุดฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูของคุรุสภา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 22. 
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ประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แลมาตรฐานการปฏิบัติตน จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รับรอง ก าหนดวิชาชีพครูไว้ประกอบด้วย 3 ด้าน 1. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน  
 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา 

มาตรฐานความรู ้ประกอบด้วยความรู้ มีดังต่อไปนี้ 
1. ความเป็นคร ู
2. ปรัชญาการศึกษา 
3. ภาษาและวัฒนธรรม 
4. จิตวิทยาส าหรับคร ู
5. หลักสูตร 
6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานทางการศึกษา มีดังต่อไปนี ้
มาตรฐานที ่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
มาตรฐานที ่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานที ่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
มาตรฐานที ่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
มาตรฐานที ่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
มาตรฐานที ่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
มาตรฐานที ่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
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มาตรฐานที ่10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที ่11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานที ่12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 
มาตรฐานการปฏิบัติตนทางการศึกษา หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้น 

เป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ เชื่อถือแก่
ผู้รับบริการและสังคม อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ประกอบด้วย 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 

3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3.1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้

ก าลังใจ แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่

ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
3.3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทาง

กายวาจา และจิตใจ  
3.4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง

กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ  
3.5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดย

ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดย 
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
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5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์  

และ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ 
ส่วนร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข17 

สรุปได้ว่า มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพ 
ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องประพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผล  
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้ และ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
ความหมายของค าว่าคร ู

ค าว่า “ครู” มาจากค าว่า “ครุ” แปลว่า หนัก เอาใจใส่ซึ่งหนัก มีความหมาย 2 นัย คือ 
หนักในวิชาการและหนักในความประพฤติ นั่นคือ ไม่โกรธง่าย มีใจคอหนักแน่น 18 คือ บุคคล 
ซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง  ๆ  
ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน 19 
คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good, 1973: 586) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ครู” (teacher) ไว้ดังนี้ 
คือ 1) ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้ค าแนะน า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียน 
หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 2) ครู คือ ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์
และมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมี ทั้งประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใด
สาขาหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นเกิด ความเจริญก้าวหน้าได้ 3) ครู คือ ผู้ที่เรียนส าเร็จหลักสูตรวิชาชีพ
จากสถาบันการฝึกหัดครู และได้ ใบรับรองทางการสอนด้วย 4) ครู คือ ผู้ที่ท าหน้าที่สอนให้ความรู้ 
แก่ศิษย์ 

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ครู คือ ผู้ที่ท าหน้าที่สอนให้ศิษย์เกิดความรู้ และมีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี น าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในอนาคต20 
 

                                                            
17 เรื่องเดยีวกัน, 70. 
18 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, “เอกสารประกอบการเรียนการสอน

พื้นฐานวิชาชีพครู 2553,” 3. 
19 เรื่องเดียวกัน, 4. 
20 Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: Macmillan Publishing 

Company, 1973), 586. 
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เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพคร ู
คุรุสภาเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด

มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพครู เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพจะต้องน ามาตรฐานวิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์ในประกอบวิชาชีพคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู 
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลกรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ครู ไว้ 3 ด้าน กล่าวคือ 1) มาตรฐาน ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 

ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงได้
ด าเนินการพิจารณาความสอดคล้องของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งกรรมการอ านวยการคุรุสภาได้อนุมัติเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู อีก 1 เกณฑ์เป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่ 12 คุรุสภาจึงได้พิมพ์เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู ระดับคุณภาพฉบับรวม
เล่ม เพื่อยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาตนและพัฒนางานให้มีมาตรฐาน เพื่อความก้าวหน้า 
ทั้งส่วนตนและส่งผลต่อผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 อย่างแท้จริง ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูจ านวน 12 มาตรฐาน  
แต่ละมาตรฐานมีค าอธิบาย และระดับคุณภาพที่ก าหนดไว้ 3 ระดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
ค าอธิบาย 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้า

เพื่อพัฒนาตนเองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่องค์การหรือ
หน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการ  
เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยพิจารณาจาก 
  - การศึกษาเอกสาร ต ารา และสื่อต่าง ๆ 
  - การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาชีพครู 
ระดับ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 
  - การเป็นสมาชิกและการเข่าร่วมกิจกรรมขององค์กร สมาคม ชมรม ที่ส่งเสริม 

การพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง 
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  - การเป็นผู้ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมขององค์กร
วิชาชีพคร ู

  - การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
ระดับ 3 เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพคร ูโดยพิจารณาจาก 
  - เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานขององค์การ สมาคม ชมรม 

ที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง 
  - เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ

การพัฒนาวิชาชีพครู 
  - เป็นผู้จัดท าและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา 
  - มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ 
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือก

อย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเฉพาะในด้าน

การเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยพิจารณาจาก 
  - เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้จริง 
  - เป็นกิจกรรมสร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
  - เป็นกิจกรรมสร้างคุณธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
ระดับ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน ทั้งในด้านการเรียน

การสอนในช้ันเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 
  - เลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามล าดับความส าคัญก่อนหลังโดยให้ความส าคัญ

กับกิจกรรมที่มีผลต่อเด็กโดยตรง มากว่ากิจกรรมที่มีผลต่อเด็กโดยอ้อม 
ระดับ 3 ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้านในหน้าที่ครูให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและส่งผล

โดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน โดยพิจารณาจาก 
  - กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน 
  - กิจกรรมและงานต่าง ๆ ในหน้าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของ

ผู้เรียนทุกด้าน 
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  - กิจกรรมและการปฏิบัติงานต่าง ๆแสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบให้ส่งถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน 

มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ค าอธิบาย 
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครู  

ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ 
วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง
การส่งเสริมพัฒนาการ ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยพิจารณาจาก 
  - การตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยใช้เนื้อหาวิชาเป็นหลัก 
  - การสอนซ่อมเสริมตามข้อบกพร่องของผู้เรียน 
ระดับ 2 มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น

กว่าเดิม โดยพิจารณาจาก 
  - การตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยใช้พัฒนาการของผู้เรียนด้านต่าง ๆ 

เป็นหลัก 
  - การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน

ตามด้านที่บกพร่อง อย่างเหมาะสม 
ระดับ 3 พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแต่ละคน

อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจาก 
  - การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายคน เป็นรายสมรรถภาพ 
  - การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนเหมาะสมและเต็มตาม

ศักยภาพตามล าดับขั้นการพัฒนา 
  - การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้กิจกรรม

การเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
ค าอธิบาย 
การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงหมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง

หรือสร้าง แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ระดับคุณภาพ 
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ระดับ 1 เลือกใช้แผนการสอนที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
  - แผนการสอนที่ใช้มีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน 
  - แผนการสอนที่ใช้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  - แผนการสอนที่ใช้เน้นกิจกรรมการปฏิบัติตามกระบวนการแสวงหาความรู้และ

การสร้างความรู ้
ระดับ 2 ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของผู้เรียนครูและ

สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก 
  - แผนการสอนที่ปรับปรุงมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน 
  - แผนการสอนที่ปรับปรุงเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง 
  - แผนการสอนที่ปรับปรุงสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและข้อจ ากัด

ของสถานศึกษา 
ระดับ 3 สร้างและพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วย

ตนเองโดยพิจารณาจาก 
  - แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน สัมพันธ์กัน 
  - แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
  - แผนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนและ

ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
ค าอธิบาย 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น ผลิต 

เลือกใช้ ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสั่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง  ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
  - ความสัมพันธ์ของสื่อการเรียนการสอนกับองค์ประกอบของการสอนคือผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ระดับ 2 ใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมและให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจาก 
  - ความเหมาะสมของสื่อกับผู้เรียน กิจกรรม และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้และบ ารุงรักษา 
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  - สื่อมีความหลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนเน้นการลงมือ
ปฏิบัติของผู้เรียน 

  - ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน ตามความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจของ
ตนเอง 

ระดับ 3 คิดค้น ผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้และให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจาก 

  - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน 
  - สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น 
  - ประเมินผลการใช้สื่อ และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  - เผยแพร่การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริง 
และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวร
ติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเน้ือหาเป็นหลัก โดยพิจารณาจาก 
  - ผู้สอนเป็นผู้บอกความรู้ 
  - ผู้เรียนปฏิบัติงานตามแบบ หรือท าตามตัวอย่าง 
  - ผู้เรียนท าตามข้อก าหนด หรือค าสั่ง 
ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอด (Concept) เป็นหลัก  

โดยพิจารณาจาก 
  - ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าให้ผู้เรียนลงมือท างานตามกระบวนการสร้าง

ความคิดรวบยอด 
  - ผู้เรียนค้นหาความรู้ และสรุปความคิดรวบยอดได้เองตามค าแนะน า 
ระดับ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการและการสร้างนิสัยเป็นหลัก  

โดยพิจารณาจาก 
  - ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้และพัฒนาความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่ง  ๆ 

ขึ้นโดยการใช้สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
  - ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ 
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  - ผู้เรียนประเมินตัวเอง และปรับปรุงตัวเอง 
  - การเรียนการสอนมุ่งเนินการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติด

ผู้เรียนตลอดไป 
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
ค าอธิบาย 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยครูแนะน ารายงานการปฏิบัติ ในรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนา
ผู้เรียน 

2. เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 
4. ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลที่ดีขึ้น 
ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของกลุ่มผู้เรียนหรือ

ห้องเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 
  - ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาที่เป็นภาพรวม

กลุ่มใหญ่ หรือผู้เรียนทั้งห้อง 
  - เทคนิควิธีการ นวัตกรรมที่น าเสนอเป็นเทคนิคที่ใช้กับผู้เรียนเป็นแบบ

เดียวกันทั้งห้อง 
  - รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมเป็นภาพรวมของการพัฒนา

ผู้เรียนทั้งห้อง 
  - ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ เป็นการเสนอในการปฏิบัติต่อนักเรียนเหมือนกันทั้งห้อง 
ระดับ 2 เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนจ าแนกเป็นกลุ่ม 

ต่าง ๆ ของห้องเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 
  - ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

ที่จ าแนกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอื่น ๆ 
  - เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่น าเสนอในการพัฒนาผู้ เรียนสนองตอบ 

ต่อสภาพของผู้เรียนรายกลุ่ม 
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  - รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผู้เรียน 
รายกลุ่ม 

  - ข้อเสนอในการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องต่อการพัฒนาในแต่ละระดับผู้เรียน 
ระดับ 3 เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้ เรียนจ าแนกเป็น

รายบุคคล โดยพิจารณาจาก 
  - ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนที่จ าแนก

เป็นรายบุคคล 
  - เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่น าเสนอในการพัฒนาผู้เรียนสนองตอบต่อ

สภาพความแตกต่าง ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล 
  - รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของ

รายบุคคล 
  - ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ค าอธิบาย 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติ ในด้าน

บุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ 
ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาจาก 
  - การแต่งการสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  - การใช้วาจาสุภาพ 
  - มีความประพฤติเรียบร้อย 
  - มีความเมตตากรุณาต่อนักเรียน 
  - รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง 
ระดับ 2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ าเสมอให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่อง

ในลักษณะสร้างสรรค์ ตลอดจนสอดแทรกในระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก 
  - การให้ค าแนะน า 
  - การเชิญชวนให้ปฏิบัต ิ
  - การแก้ไขข้อบกพร่อง 
  - การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
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ระดับ 3 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนคิดศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอย่าง 
ที่เลือกสรรแล้วเป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 

  - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูในสถานที่ศึกษา 
  - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตัวเอง 
  - เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน 
  - เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
ค าอธิบาย 
การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ 

รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ  
ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 
จากการกระท านั้น 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ครอบถ้วน  บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 

โดยพิจารณาจาก 
  - ความเข้าใจงาน 
  - ความส าเร็จของงาน 
  - ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
ระดับ 2 อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามความรู้ ความสามารถ และความ

ถนัดให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 
  - การเข้าร่วมวางแผนและแบ่งงานการท า 
  - การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม 
  - ความพึงพอใจในบทบาทของตน ที่ช่วยให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย 
  - ผลงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3 มุ่งมั่นพัฒนางานและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบจนเป็นนิสัย โดยพิจารณาจาก 
  - การเป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตามเป้าหมายอย่างครอบคลุมและสัมพันธ์

กับงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  - การเป็นผู้น าในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
  - การช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน 
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกลุ่ม แล้วน ามาปรับปรุง 

พัฒนางาน 
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มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
ค าอธิบาย 
การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักในความส าคัญรับฟัง

ความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของงาน โดยพิจารณาจาก 
  - ความรู้ความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย 
  - ความส าเร็จของงานและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
  - ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
ระดับ 2 อาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชนตามความรู้ความสามารถ 

หรือความถนัด โดยพิจารณาจาก 
  - การเข้าร่วมวางแผนและแบ่งงานการท า 
  - การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์โดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม 
  - ความพึงพอใจในระหว่างการปฏิบัติงาน 
  - ความพึงพอใจในบทบาทของตน ที่ช่วยให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3 มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาเพื่อชุนชนและร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา

ชุมชนอย่างเป็นระบบเป็นนิสัย โดยพิจารณาจาก 
  - การเป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธ์กับงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
  - การเป็นผู้น าในการพัฒนางาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพเป็นระบบ 
  - ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน 
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม แล้วน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
ค าอธิบาย 
การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ทางสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู  
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันและน ามาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสภาพทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่น ในระดับ ประเทศ และระดับโลก โดยพิจารณาจาก 

  - การมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
ระดับ 2 สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น และน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียน

การสอนได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และวิชาชีพคร ูโดยพิจารณาจาก 

  - การวิเคราะห์ข้อมูลและน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับ 3 สามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

เป็นปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 
  - การจัดระบบข้อมูลข่าวสารได้ 
  - การให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ 
  - การน าข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
ค าอธิบาย 
การสร้างโอกาส หมายถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความ

จ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ของผู้เรียนถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤตต่าง  ๆ มาเป็น
โอกาสในการพัฒนาก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาครู จ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แล้ว
ผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็น 
ผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ไขปัญหามิได้
ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็น
แนวทางที่น าสู่ผลก้าวหน้าของผูเ้รียน 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 1 การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ มีลักษณะเดียว โดยพิจารณาจาก 
  - การพัฒนาหรือแก้ปัญหาแบบตรงตัวใช้ตัวแปรเดียวลักษณะเดียวมีสูตรตาย 
  - ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนหรือการแก้ปัญหา มีทางเลือกทางเดียว

ไม่ค านึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ 
ระดับ 2 การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาใช้องค์ประกอบรอบด้าน โดยพิจารณาจาก 
  - น าองค์ประกอปรอบด้านมาช่วยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา 
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  - น าเอาข้อมูลรวบรวมสร้างทางเลือกหลายๆ ทางเลือก แล้วจึงเลือกทางเลือก
ที่ดีกว่า 

  - สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อขจัดปัญหาเดิมที่จะเกิดขึ้นได้ 
ในภายหน้า 

  - ใช้แนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากกว่าแก้ไข 
ระดับ 3 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 
  - มีการน าเอาองค์ประกอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 
  - ให้ผู้เรียนรู้จักผลกระทบของการกระท าของตน ประเมินการแสดงของตน 

ว่ามีผลดี จริยธรรมความงามมากน้อยเพียงใด 
  - ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางในการพัฒนา เพื่อป้องกันปัญหาและวิกฤตที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อย่างอย่างถาวร21 
 
คุณลักษณะของครูที่ด ี

1. ครูต้องมีลักษณะบากบ่ัน ต่อสู้ อดทน สร้างคนให้เป็นคนดีให้ได้ 
2. ครูต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกด้าน ให้สมกับที่คนยกย่องนับถือว่ามีใจประเสริฐ 
3.  ครูต้องงดเว้นอบายมุขทุกอย่าง เช่น การดื่มเหล้า เล่นการพนัน 
4. ครูต้องเป็นคนมีน้ าใจสะอาด มีความเสียสละมากไม่จ าเป็นต้องมีปริญญาการศึกษาสูง

เสมอไป ขอเพียงแต่มีความจริงใจ มีใจรักในความเป็นครู 
5. ครูควรให้เวลาแก่เด็กนักเรียน ในการที่จะศึกษาปัญหาต่าง ๆ และฟังความคิดเห็นของ

เด็กบ้าง 
6. ครูควรท าตัวให้ดี มีนิสัยดี เพื่อลบล้างข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับครูตามที่ปรากฏในสื่อมวลชน

ต่างๆ 
7. ครูไม่ควรถือตัว ควรเข้ากับทุกคนแม้จะเป็นคนยากจนก็ตาม 
8. ครูควรมีลักษณะพร้อมที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ ความคิดและเป็นคนด ี
9. ครูต้องเป็นคนสามารถสร้างสรรค์สังคมและช่วยเหลือประเทศชาติเป็นอันดับแรก 

ดังนั้น ครูต้องขยันอย่างน้อยให้ใกล้เคียงกับคนที่ท างานธนาคาร 

                                                            
21 เรื่องเดียวกัน, 67-70. 
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10. ในด้านความรู้ ชาวบ้านมีความศรัทธาว่า ครูมีความรู้ดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ครู ควรจะมีให้
มากคือด้านความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ด2ี2 

คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ 
1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติทั้งทางกาย วาจา และใจ ที่แสดงถึง 

ความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติ  หรือ
ความหวังของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมส าคัญกว่าส่วนตัว 

2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบ แบบแผน และกฎหมาย 
ของสังคมเป็นเกณฑ ์

3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่ท าให้  
เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระท าให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม 

4. ความส านึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
ประเทศชาติ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่
สังคม 

5. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล หมายถึง ความประพฤติ 
ในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการท าหน้าที่การงาน 

6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการอยู่ร่วมกัน  
โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมให้มากที่สุด 

7. ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หมายถึง ความมั่นคงและ 
จิตใจ รู้จักบ ารุงรักษากายและจิตใจให้สมบูรณ์มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง 

8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่งไม่ไหว้วานหรือขอความ
ช่วยเหลือ จากผู้อื่นโดยไม่จ าเป็น 

9. ความภาคภูมิและการรู้จักท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ 
หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหน
วัฒนธรรมของ ตนเองและทรัพยากรของชาต ิ

                                                            
22 หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “ความเป็นคร,ู” 2553, 5. 
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10. ความเสียสละและเมตตาอารีกตัญญูกตเวทีกล้าหาญ และความสามัคคีกัน หมายถึง 
ความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น ในเรื่องของเวลาก าลังกายและก าลังทรัพย2์3 
 
วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา 

ลักษณะของวิชาชีพควบคุม 
วิชาชีพ (Profession) เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญ

เป็นการเฉพาะ ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
ต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงก่อนที่จะประกอบวิชาชีพต่างกับอาชีพ (Career) 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องท าให้ส าเร็จ โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการด ารงชีพเท่านั้น 

วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความรับผิดชอบ
อย่างสูงตามมา เพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน จึงต้องมีการควบคุมการประพฤติ
วิชาชีพเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน โดยผู้ประกอบการวิชาชีพต้อง
ประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการปัญญา ( Intellectual Method) ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ 
(Long Period of Training) มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (Professiona l Autonomy) 
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics) รวมทั้งต้องมีสถาบันวิชาชีพ (Professional 
Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional Oraganization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์
จรรโลงวิชาชีพ 
 
การก าหนดใหว้ิชาชีพทางการศึกษาเป็นวชิาชีพควบคุม 

วิชาชีพทางการศึกษา นอกจากจะเป็นวิชาชีพช้ันสูงประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับวิชาชีพชั้นสูง
อื่น เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องประกอบวิชาชีพ
เพื่อบริการต่อสาธารณชนตามบริบทของวิชาชีพนั้น ๆ แล้ว ยังมีบทบาทส าคัญต่อสังคมและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ กล่าวคือ 1. สร้างพลเมืองดีของประเทศ โดยการให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่จะท าให้ประชาชนเป็นพลเมืองดีตามที่ประเทศชาติต้องการ 2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองตอบ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ จากคน
รุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ให้มีการรักษาความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน 

จากบทบาทและความส าคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 
จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานก ากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยก าหนดให้มี

                                                            
23 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , “คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู :

คุณลักษณะของครูที่ดี,” ตุลาคม 2552, 117-118. 
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องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 
ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา ก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม 
ประกอบด้วย 

1. วิชาชีพครู 
2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
4. วิชาชีพควบคุมอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม จะเป็นหลักประกันและคุ้มครอง

ให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น24 

 
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะครูผู้สอน 

ต าแหน่งครู 
ต าแหน่งข้าราชการครูซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยการศึกษา ได้แก ่
1. ครูผู้ช่วย 
2. คร ู
3. อาจารย ์
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย ์
5. รองศาสตรจารย์ 
6. ศาสตราจารย ์
มาตรฐานต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม

การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่ในการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

                                                            
24 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 1-2. 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง  
1. มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติ  

เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี ้ 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู 
การให้ได้รับเงินเดือน  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
ต าแหน่ง ครู  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม

การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การ
บริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้ วย
วิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม  

ศักยภาพ  
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียน  

การสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้  
8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง  
1. มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่  ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งนี ้ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปีโดยผ่านการประเมินการเตรียมความ

พร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือด ารงต าแหน่งอื่น  
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
การให้ได้รับเงินเดือน  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  
ผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ 

ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ได้รับเงินเดือน  
อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามล าดับ 

วิทยฐานะและมาตรฐานวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะ 
1. ครูช านาญการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา

ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน
วิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

มีความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐาน 
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่า   
มีการด าเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะ  
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ สามารถ  
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้มีวิ นัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับด ารงต าแหน่ง  
ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี4 ปี ส าหรับผู้มีวุฒิ

ปริญญาโท และ 2 ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า และ ผ่าน
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะ ช านาญการ  
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การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูช านาญการ 

2. ครูช านาญการพิเศษ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา

ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการด้าน
วิชาการ และปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
มีความรู้ความเข้าใจ ในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดรับผิดชอบในระดับพื้นฐาน 

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่หลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนและ
พัฒนาวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบและความแตกต่างของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ  
1. ด ารงต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการหรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

2. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด การให้ได้รับเงินเดือน
และเงินวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.3 และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

3. ครูเชี่ยวชาญ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน

ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
มีความรู้  ความเข้าใจสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับสูง  

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดค้นวิจัย และน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนและพัฒนา
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วิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ที่รับผิดชอบและความแตกต่างของผู้เรียน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สามารถ
พัฒนาผู้เรียน เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับวิทยฐานะ   
1. ด ารงต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. 

เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญ หรือ 

2. ด ารงต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่าน
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

3. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือน
และเงินวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และให้ได้รับเงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา

ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน
วิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
มีความรู้  ความเข้าใจสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับสูง 

มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบและความแตกต่างของผู้เรียน 
รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็ นผู้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ 
ด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือด ารง
ต าแหน่งอืน่ที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
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การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ25 
สรุปได้ว่า ครูผู้สอนในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีการก าหนดต าแหน่งไว้ 2 ต าแหน่ง 

ได้แก่ ครูผู้ช่วย และครู ในแต่ละต าแหน่งจะมีคุณสมบัติประจ ามาตรฐานต าแหน่ง ส่วนวิทยฐานะครู 
มี 4 วิทยฐานะ ได้แก่ ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ใบประกอบวชิาชีพคร ู

ความหมายของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เป็นหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ควบคุมตาม มาตรา 43 ของพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็น ผู้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งนี้เป็นไป
ตาม มาตรา 53 ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้ครูผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ยกเว้นบุคลากร ทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน 
ผู้บริหารการศึกษาระดับ เหนือเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ครูผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประกอบวิชาชีพ ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
แสดงด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อม ที่จะประกอบวิชาชีพ รวมทั้งสถานศึกษาที่
รับผู้มิได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมใน สถานศึกษาจะต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้น า
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254626 

 
 
 
 
 
 

                                                            
25 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู,” 

ตุลาคม 2552, 87. 
26 เรื่องเดียวกัน, 87. 
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กลุ่มเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม ่
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

กลุ่มเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่เป็นกลุ่มของสถานศึกษาอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ประกอบด้วย 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านใหม่ 
ต าบลม่วงชุม และต าบลเขาน้อย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปิดท าการเรียนการสอน 3 ระดับ 
คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3) ซึ่งกลุ่มเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ประกอบด้วยจ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระ
เศรษฐี โรงเรียนวัดล าส ารอง โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น โรงเรียนบ้านหนองมงคล โรงเรียนวัดชุกพี้ 
โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์) โรงเรียนวัดม่วงชุม และ โรงเรียนบ้านดอนคราม  

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสระเศรษฐี ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 034-699056 ก่อตั้งโรงเรียน 4 ตุลาคม พ.ศ. 2481 เปิดท าการ
เรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา  
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ข้อมูลนักเรียน จ านวน 123 คน และ ข้อมูลครูและ
บุคลากร รวมทั้งหมด 10 คน บริหารงานโดยนายศักรรัตน์ โพธ์ิศรีสวัสดิ์ 

โรงเรียนวัดล าส ารอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองส ารอง ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย ์71110 โทรศัพท์ 034-658263 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2484 โดยมี 
นายวิเชียร พงษ์ศักดิ์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2497 พระอาจารย์ปั้น อาวาสสโร  
เจ้าอาวาสวัดหนองส ารอง ร่วมกับชาวบ้าน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการ
สอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นอนุบาล2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ข้อมูลนักเรียน 82 คน และ ข้อมูลครูและบุคลากร รวมทั้งหมด 7 คน 

โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ าขุ่น ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 โทรศัพท์ 034-540256 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ 23 สิงหาคม  
พ.ศ. 2499 ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล  
2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ข้อมูลนักเรียน 67 คน และ 
ข้อมูลครูและบุคลากร รวมทั้งหมด 5 คน บริหารงานโดยนายบุญยิ่ง เนียมหอม 

โรงเรียนบ้านหนองมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองน้ าขุ่น ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 โทรศัพท์ 034-547211 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2517 มีเนื้อที่ 36 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา โดยพลโทบุญมาก เทศบุตร เป็นผู้มอบที่ดินเพื่อการ
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ก่อสร้างโรงเรียนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เริ่มท าการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 17  
พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 ถึง 
ชั้นอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ข้อมูลนักเรียน 
72 คน และ ข้อมูลครูและบุคลากร รวมทั้งหมด 5 คน บริหารงานโดยนายบุญชัย ช่วงชัย 

โรงเรียนวัดชุกพี ้ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านต้นส าโรง ต าบลม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุร ี
รหัสไปรษณีย์ 71110 โทรศัพท์ 034-655350 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 มีพื้นที่  
6 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี 
นายฮ่วน สุมาลย์มาศ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เล่าเรียน  
ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 2) ระดับ
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ข้อมูลนักเรียน 237 คน และ ข้อมูลครูและบุคลากร 
รวมทั้งหมด 17 คน บริหารงานโดยนายประสาร จันทร์เพียร 

โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 โทรศัพท์ 034-658258 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ 7 เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2482 โดยขุนมั่น ใหม่นิคม มอบโรงเก็บถ่านให้เป็นสถานที่เรียนในปีแรก มีจ านวนนักเรียน  
83 คน มีนายณรงค์ เกิดแก้วเป็นครูใหญ่คนแรก นายสนิท กล่อมจิต เป็นครูประจ าชั้น  มีเนื้อที่  
16 ไร่เศษ ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 
2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ข้อมูลนักเรียน  72 คน  
และ ข้อมูลครูและบุคลากร รวมทั้งหมด 5 คน บริหารงานโดยนายสุรพล พละศักด์ิ 

โรงเรียนวัดม่วงชุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านม่วงชุม ต าบลม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 71110 โทรศัพท์ 034-655355 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 ได้ท าการ
เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม เป็นสถานที่เล่า
เรียนซึ่งมีนักเรียนประมาณ 100 คนเศษ โดยมี นายชิต กุลวุฒิ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาย้ายไปเรียน
ที่วัดชุกพี้ มีนายอ่อน สุมาลมาศย์ เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ
ปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ถึง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6) ข้อมูลนักเรียน 104 คน และ ข้อมูลครูและบุคลากร รวมทั้งหมด 12 คน บริหารงานโดย 
นางน้ าปรุง หอมเสมอ 

โรงเรียนบ้านดอนคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดอนคราม ต าบลเขาน้อย อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 โทรศัพท์ 034-528851 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2482 
โรงเรียนหลังนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 เดิมตั้งขึ้นที่หมู่บ้านหัวเขาแรต ซึ่งอยู่ห่างจาก
สถานที่ปัจจุบันประมาณ 2,000 เมตร ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหัวเขาแรต” เป็นอาคารเรียนชั่วคราว 
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หลังคามุงด้วยแฝกฝาไม้รวก มีนายเฉลา โสภาเพียร เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาประชาชนและก านัน
ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าสถานที่โรงเรียนอยู่ห่างจากหมู่บ้านมาก การไปเล่าเรียนของเด็กล าบากมาก  
ต้องผ่านป่าเปลี่ยวแดดร้อนจัดพื้นดินเป็นทรายในฤดูร้อน ส่วนในฤดูฝนมีน้ าไหลน้ าเต็มล าห้วยล าธาร 
เด็กข้ามมาเล่าเรียนไม่ได้ จึงคิดขยับขยายไปต้ังที่ใกล้หมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนช่วยกันดูแลทะนุบ ารุงได้
เต็มที่ถึงปี พ.ศ. 2495 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสุวรรณ ส าแดงเดช มาเป็นครูใหญ่ จึงได้ย้ายโรงเรียน
จากที่เดิมมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบันนี้ โดยนายจัน เอี่ยมสะอาด ได้ยกที่ดินให้ปลูกสร้างอาคารเรี ยน 1 ไร่  
ตั้งชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านดอนคราม” ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย 
(ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นอนุบาล 2) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6) ข้อมูลนักเรียน 43 คน และ ข้อมูลครูและบุคลากร รวมทั้งหมด 4 คน บริหารงานโดยนายเดชา 
เก้าลิม้ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 

พระมหาณัฐพล ดอนตะโก , ได้ศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผลวิจัยว่า 1) คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ รักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์  
และเป็นธรรม การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง และการอดทน อดกลั้น อดออม ที่จะได้ประพฤติล่วงตามสัจสุจริต
ไม่ว่าประการใด การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี 2) การ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรายด้านสูงสุดสองอันดับแรก
คือ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดสองอันดับสุดท้าย คือ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบและปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ  
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3) คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน27 

พัชนี รัศมี ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลวิจัยว่า 1) การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ภาพรวมและรายมาตรฐานทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก 2) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู แตกต่างกันนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ส่วนครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพไม่แตกต่าง
กัน 3) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สรุปได้ว่า 1) ครูควรมีการพัฒนา
ตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ และปรับเปลี่ยนตนเองตามภาวการณ์ปัจจุบัน 2) ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการและน าความรู้มาเผยแพร่  
แก่บุคคลอื่น และ 3) ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเกณฑ์มาตรฐานวิชีพอย่าง
สม่ าเสมอ ในเชิงประจักษ์ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากร มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาวิชาชีพครู สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียน  
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีระบบ28 

พิชชาพร อุ่นศิริ ได้ศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) วุฒิภาวะทางอารมณ์ผู้บริหาร
สตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากทุกด้านโดย 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ผู้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสภาวะอารมณ์ทั่ วไปมี 
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถในการปรับตัว 
ความสามารถภายในตนเอง และการจัดการกับความเครียด ตามล าดับ 2) การปฏิบัติงานตาม

                                                            
27 พระมหาณัฐพล ดอนตะโก, “คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ. 

28 พัชนี รัศมี, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553), บทคัดย่อ. 
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มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยมีมัชฌิมเลขคณิตเรียงตามล าดับดังนี้คือ  ด้านการตัดสินในปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนมีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งมั่นพัฒนา 
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้านการพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนและด้าน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  ตามล าดับ 3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
ของผู้บริหารสตรีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละด้านพบว่า 3.1 ด้านความสามารถภายในตนเอง 
ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 3.2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3 ด้านความสามารถในการปรับตัว ไม่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.4 ด้านการจัดการกับความเครียด  
ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 ด้านสภาวะอารมณ์
ทั่วไป ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้าน  ได้แก่  
ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม 
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนด้านการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ด้านการ
พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  และด้านการ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ2์9 

อุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลวิจัยพบว่า 1) ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดปทุมธานี  
ที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 139 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.1 อายุ 31-40 ปี มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 10 ปี 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

                                                            
29 พิชชาพร อุ่นศิริ, “วุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 111-112. 
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77.0 ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3  
2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
อันดับ 1 คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
รองลงมามีการปฏิบัติในระดับมาก คือ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้มสามารถปฏิบัติได้ผลจริง มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือ
กับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร  
ที่เกิดแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มาตรฐานที่ 12 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างมีระบบ มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และมาตรฐานที่ 1 การปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ตามล าดับ 3) ผลการทดสอบสมมติบาน พบว่า  
ครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานต่างกัน 
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน30 

ชุติมา แย้มจ่าเมือง ได้ศึกษากระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์การปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า 1) กระบวนการนิเทศของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ด้านการ
ออกแบบวิธีท างาน ด้านการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ด้านการประสานงาน ด้านการจัดสรร
ทรัพยากร ด้านการอ านวยการ และด้านการประเมินสภาพปัญหา ตามล าดับ 2) การปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง  
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงและด้านจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3) กระบวนการนิเทศ 
กับการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

                                                            
30 อุบล สินธุโร, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง 

จังหวัปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554), บทคัดย่อ. 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กันโดยในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
ที่คล้อยตามกันทุกคู3่1 

วาทิณี มามุ้ย ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู 
เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงาน  
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
ที่ดีแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านการพัฒนา
แผนการสอนให้ปฏิบัติได้เกิดผลจริง และด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
อยู่เสมออยู่ในระดับมาก 2) ครูเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
ที่มีระดับชั้นที่สอนต่างกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกัน อย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่ผู้ เรียนแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการพัฒนาแผ นการสอน 
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ไม่แตกต่างกัน 3) ครูเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ในสอนต่างกันมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยรวม
แตกต่างกัน 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการ
ครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสภาพวิชาที่สอน
พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน32 

พินิจ แสนวัง ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า
1) สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะ 
ของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน  

                                                            
31 ชุติมา แย้มจ่าเมือง, “กระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดย่อ. 

32 วาทิณี มามุ้ย, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่าย
โรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), บทคัดย่อ. 
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เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์อย่างสูงมีนัยความส าคัญทางสถิต 
ที่ระดับ .0133 

ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ ได้ศึกษามาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 สาขาวิชา ที่ผ่านการประชาพิจารณ์  
มีโครงสร้างประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านทักษะ และมาตรฐาน
ด้านคุณลักษณะ โดยมีภาพรวมของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 1) มาตรฐานด้านความรู้ พบว่า ทั้ง 5 สาขา
วิชาเอก มีองค์ประกอบด้านความรู้ 2 ด้าน คือ(1) ความรู้วิชาชีพ และ (2) ความรู้ด้านเนื้อหาวิชา
เฉพาะแต่ละสาขาวิชา ส่วนรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบจะต่างกันตามลักษณะของวิชาเอก  
2) มาตรฐานด้านทักษะ พบว่า ทั้ง 5 สาขาวิชาเอก มีองค์ประกอบด้านทักษะ 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะ
ทางปัญญา (2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และชุมชน (3) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (4) ทักษะการจัดการเรียนรู้ ส่วนรายละเอียดของแต่
ละองค์ประกอบจะแตกต่างกันตามลักษณะของวิชาเอก  3) มาตรฐานด้านคุณลักษณะพบว่าทั้ง  
5 สาขาวิชา มีองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ 6 คุณลักษณะที่เป็นคุณลักษณะร่วม คือ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความเป็นผู้น า (3) การท างานเป็นทีม (4) การพัฒนาตนเอง (5) การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และ (6) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเอก 
มีความแตกต่างกัน34 

เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ผลการวิจัย 
พบว่า 1) การตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวมและตามขั้นตอน อยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) การตัดสินใจของผู้บริหาร กับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา

                                                            
33 พินิจ แสนวัง “สมรรถนะของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทาง

การศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 113-114. 

34 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, “มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์คณะ
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 30. 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.0135 

อิ่มทิพย์ อนิศดา ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณภาพชีวิตของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
3) คุณภาพชีวิตของครูโดยภาพรวมและคุณภาพชีวิตด้านสังคม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0136 

วิลัย สมสาร์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ ในระดับมากที่สุด  
2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอน 
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จ าแนกขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ37 

                                                            
35 เฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ , “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต  2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), 98-99. 

36 อิ่มทิพย์ อนิศดา, “คุณภาพชีวิตของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), 116-118. 

37 วิลัย สมสาร์, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), บทคัดย่อ. 
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ชาติชาย ศรีจันทร์ดี ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ด้านเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ประเมิน ผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
ผู้คาดการณ์และผู้ให้ค าปรึกษา 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู 2556 อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้านคือ มาตรฐานการปฏิบัติตน 
(จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และอยู่ในระดับมากจ านวน 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 3) บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู  2556 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0138 

พรรณิดา นาคะผิว ได้ศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1ผลการวิจัยพบว่า  
1) ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอ่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0139 

ณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอน 
ในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลวิจัยพบว่า  
1) การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
2) ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน  

                                                            
38 ชาติชาย ศรีจันทร์ดี, “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 2556” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 101-103. 

39 พรรณิดา นาคะผิว, “ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556), 142-143. 
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พระปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ าแนกตามเพศวุฒิการศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามประสบการณ์ การท างาน 
วิทยฐานะ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ40 

วิชิตา สืบทอง ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้านราชการครู 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผลวิจัย
พบว่า 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้านราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับมาก สามอันดับแรก คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มาตรฐานที่  10 
ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน และมาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งขนาดโรงเรียน พบว่า 2.1) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู จ าแนกตามเพศโดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 2.2) ผลการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม พบว่าแตกต่าง
กันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป  
มีการปฏิบัติงาตามมาตรฐานวิชาชีพครูมากกว่าข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี -ป.บัณฑิต 
2.3) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเทียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 2.4) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ41 

จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์ ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ผลวิจัยพบว่า 1) การปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และมาตรฐานที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเสมอ  

                                                            
40 ณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนใน

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา , 2556), 
บทคัดย่อ. 

41 วิชิตา สืบทอง, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้านราชการครูในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), บทคัดย่อ 
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2) แนวทางการส่งเสริม พบว่า ควรจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การอบรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยสู่การปฏิบัติจริง การฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร 
ในภาพรวมทุกรายวิชาสู่การปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่สื่อการสอน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ความคิด เทคนิค วิธีการผลิตและการใช้สื่อ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและ 
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้นวัตกรรมและมีการนิเทศพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมพัฒนาด้านระเบียบ
วินัย และจริยธรรม เป็นผู้น าในการวางการพัฒนาโรงเรียน มีส่วนร่วมในเป้าหมายการวางแผนพัฒนา 
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ จัดประชุมปรึกษาหารือกับชุมชนเพื่อบูรณาการการสอนกับชุมชน 
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข่าวสาร ในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรี ยนอย่างมี
เหตุผล พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยการนิเทศ ติดตาม การวิเคราะห์แนวทางในการ
แก้ปัญหาโดยใช้องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนการสอน42  

กรกต ขาวสะอาด ได้ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผลวิจัยพบว่า  
1) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับจากมาก  
ไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และการวิเคราะห์สังเคราะห์ 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม
และรายด้านเรียงล าดับ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่น  
ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 3) สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การท างานเป็นทีม และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยสามารถร่วมกัน
ท านายได้ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0543 

                                                            
42 จิรประภา อวิรุทธพาณิชย์, “แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557), บทคัดย่อ. 

43 กรกต ขาวสะอาด, “สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559), 
170-171. 
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ศุภรดา วงค์พุทธะ, ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ผลวิจัยพบว่า 1)  สภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29 จ าแนกเป็นรายด้านและรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 4 ล าดับ ดังนี้ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้ านการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการ ด้านการพัฒนาการสอน และด้านการสร้างสรรค์ความร่วมมือ 2) ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน พบว่า 
ข้าราชการเพศต่างกัน ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนข้าราชการที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน44 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 

พิล (Pill) ได้ท าศึกษารูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาวิชาชีพการศึกษาเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพครู พบว่ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพการศึกษาและพิสูจน์ให้เห็นความ
เจริญก้าวหน้าทางกรศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการสื่อสาร ด้านการจัดรูปแบบการเรียนรู้
ชัดเจน สิ่ งที่ส าคัญเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มมีการพัฒนาและเป็นรูปแบบที่กระตุ้นไปสู่
กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนและสมบูรณ์ในที่สุด45 

ซูลจัน (Zuljan) ได้ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน บทบาทหน้าที่ของครูและ
ผู้ เรียนเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิรูปโรงเรียน พบว่า การก าหนดการสอนและกระบวนการ  
จัดการศึกษาของครูมีความส าคัญพอกับการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของครูและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน
เป็นกุญแจบอกถึงการพัฒนาวิชาชีพครู ประสบการณ์และการปฏิบัติเป็นตัวก าหนดคุณภาพ 
ในการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครูให้สูงขึ้น ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับ  
(1) ความเชื่อมั่น ความเข้าใจของครูในการปฏิรูปการศึกษา (2) พื้นฐานทางการศึกษาของครู  

                                                            
44 ศุภรดา วงค์พุทธะ, “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559),
บทคัดย่อ. 

45 Amanda Pill, “Model of Professional Development in the Education and 
Practice of New Teachers in Higher Education,” 16 October 2007, Abstract. 
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(3) จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน (4) บทบาทครู บทบาทผู้เรียน (5) การจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (6) จัดหาเทคนิคการสอนใหม่ๆ46 

จิมเนส (Jimenez) ได้มีศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพเกิดผล 
กับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า รูปแบบใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพและประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษานั้น ได้มีการสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างของวิชาชีพ การเรียนรู้ถึงการพัฒนา
ประสบการณ์ผู้น าซึ่งจะต้องท างานใหญ่ภายในเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนผู้น าทั้งหลายจะต้อง
ออกแบบตัวอย่างการพัฒนาและการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารและ
น าไปสู่ความส าเร็จที่คาดหวังไว้ ซึ่งอจกระท าได้ดังนี้ (1) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าเสนอโปรแกรมการ
พัฒนาวิชาชีพที่ประสบความส าเร็จ (2) ช้ีแจงการสัมมนาเกี่ยวกับความส าเร็จในความร่วมมือของผู้น า 
(3) กระตุ้นให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงประเด็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร (4) ขจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป (5) รวบรวมกรณีเกี่ยวกับ
โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ครู และนักเรียน47 

เฟอร์ราโร (Ferraro) ได้ศึกษาการปฏิบัติเชิงสะท้อนและการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากการ
ปฏิบัติเชิงสะท้อนสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูก่อนประจ าการและครูประจ าการได้ 
การย่อยงานวิจัยในครั้งนี้ได้ทบทวนแนวความคิด ระดับ เทคนิค และประโยชน์ของการปฏิบัติ  
เชิงสะท้อน โดเนลต์ สกอน (Donelt sagon) ได้แนะน าให้รู้จักแนวความคิดนี้ในปี 1987 และตั้งแต่
นั้นมาโรงเรียนวิทยาลัยและภาควิชาการศึกษาเป็นจ านวนมาก ได้เริ่มออกแบบครุศาสตร์และ
โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นโดยอาศัยแนวดังกล่าวนี้ การปฏิบัติเชิงสะท้อนได้รับค านิยาม  
ในด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสอนและการเข้าเกี่ยวข้องของเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ การปฏิบัติ  
เชิงสะท้อนใน 2 ด้าน ซึ่งเห็นได้บ่อยมากที่สุดในระดับการฝึกอบรมก่อนประจ าการ ในระดับ
ประจ าการนั้นการสะท้อนเชิงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประสบการณ์และการท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกหรือ 
พี่เลี้ยงให้เพื่อน เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิผลส าหรับการพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคหลายประการที่ประสบ
ความส าเร็จส าหรับการศึกษา ปฏิบัติการสอนที่มีการสะท้อนเทคนิคเหล่านี้ได้แก่ การพัฒนาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการและการพัฒนาการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน ประโยชน์เบื้องต้นของการปฏิบัติการ
สะท้อนส าหรับครู  คือ ความเข้าใจลึกซึ้ งขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนของตน และในที่สุด 

                                                            
46 Milena Valencic Zuljan, “Students' Conceptions of Knowledge, the Role 

of the Teacher and Learner as Inportant Factors in a Didactic School” (University of 
Ljubljana, Slovenia, 2007), Abstract. 

47 Monica Jimenez, “Developing Effective Principals through Collaborative 
Inquiry,” 16 October 2007, Abstract. 
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มีประสิทธิภาพมากขึ้นในฐานะครูประโยชน์จ าเพาะอื่น ๆ ได้แก่ ความถูกต้องเที่ยงตรงของอุดมคติครู 
การท้าทายที่เป็นประโยชน์ต่อประเพณีดั้งเดิม และการยอมรับในความหลากหลายของการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติในช้ันเรียน48 

มาร์ติน (Martin) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการเตรียมการ
บริหารและงานในหน้าที่รับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า ในงานปกติจ านวนมากผู้บริหารท าได้ส าเร็จ
และมีภาระงานประจ าที่ส าคัญซึ่งเป็นภารกิจของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้นเป็นงานที่ผู้บริหาร
โรงเรียนรับผิดชอบอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่า ควรจัดหาวิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการเตรียมการให้กับ
ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารใหม่เกี่ยวกับภาระงานประจ าแม้ว่าต้องใช้เวลาเป็นสิ่งส าคัญก็ควรได้รับการฝึกฝน
ภาระงานนี้รวมถึงการวางแผน การสังเกตผู้สอน การสื่อสาร ระเบียบวินัยของนักเรียน การประชุม
ผู้ปกครอง การประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน49 

 
สรุป 

 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน และบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คือ
ครูนั่นเอง เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัว
ผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ น าไปสู่การมีสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการด ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
จึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู โดยคุรุสภาในฐานะองค์กรส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครูได้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแนวทางการด าเนินงาน ได้ก าหนดแนวทางจัด
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพครูจะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานทั้ง 12 มาตรฐาน ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติ

                                                            
48 Joan M. Ferraro, Reflective Practice and Professional Development 

(New York: McGraw – Hill, 2007), 3. 
49 Timothy Martin, Role of middle-level school principals regarding their 

administrative preparation and the tasks they perform, accessed 24 September 
2013. Available fromhttp://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit. Abstract. 
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ให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้
อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน อย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ ์
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูในเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่ เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพครูของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยตามความมุ่งหมายที่ก าหนดให้ ผู้วิจัยจึงก าหนด

รายละเอียดและวิธีการในการศึกษาครั้งนี้ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบโดยการศึกษาปัญหา

วรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารจากวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องน ามาจัดท าโครงร่างการวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอ
โครงร่างการวิจัยต่อภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการสร้างเครื่องมือและน าเครื่องมือที่สร้างไปหาความตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ แล้วน าไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจริง น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและอภิปรายผล 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนที่น าเสนอรายงานผลการวิจัยโดยการ
วิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล มาจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
การค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบ ความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการควบคุม  
การค้นคว้าอิสระเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
จบการศึกษา 
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ระเบยีบการวจิัย 
 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยจะได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวแปร  
ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
มีรายละเอียดดังนี ้
 
แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ซึ่งมีแผนแบบการวิจัย 
ในลักษณะการสุ่มตัวอย่างจากประชากรและการศึกษาสภาวการณ์ โดยไม่มีการทดลอง (The one 
shot, non - experimental, case study design) ซึ่งน าเสนอแผนผัง (diagram) ดังนี ้
 

 
 
 S หมายถึง ประชากร 

 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการผู้อ านวยการ

สถานศึกษาและข้าราชการครู จ านวนทั้งสิ้น 48 คน ดังตารางที่ 1 (ไม่รวมผู้วิจัย) 
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ตารางที่ 1 ประชากรของการวิจัย 

ที่ โรงเรียน 

ประชากร  
รวม (คน) ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษา

ผู้อ านวยการสถานศึกษา (คน) 
คร ู(คน) 

1 บ้านสระเศรษฐี 1 5 6 

2 บ้านหนองมงคล 1 4 5 

3 บ้านหนองน้ าขุ่น 1 4 5 

4 วัดล าส ารอง 1 4 5 

5 บ้านใหม ่(จีนาภักด์ิ) 1 8 9 

6 วัดชุกพ้ี 1 8 9 

7 วัดม่วงชุม 1 6 7 

8 บ้านดอนคราม 1 1 2 

 รวม 8 40 48 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และ  ตัวแปรที่ศึกษา 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ตัวแปรพื้นฐานเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาต าแหน่งหน้าที ่ประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษาเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของ 
คุรุสภาในมาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน 12 มาตรฐาน ได้แก่ 

2.1 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนาและการประชุม
ปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

2.2 การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง 
การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

2.3 การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายาม 
อย่างเต็มความสามารถของครู ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ  

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630110
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630111
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630121
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630122
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630129
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630123
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630125
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630126
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ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่จะให้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน  
อย่างเป็นระบบ 

2.4 การพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ 
ปรับปรุง หรือสร้าง แผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

2.5 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น 
ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสั่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

2.6 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน หมายถึง   
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความ
แตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเปน็บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลาดไป 

2.7 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ หมายถึง 
การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัย  
และด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูแนะน ารายงานการปฏิบัติ ในรายละเอียด ดังนี้ ปัญหาความต้องการ
ของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน ที่ใช้เทคนิค วิธีการ หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิค
วิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ ได้ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับ
ผู้เรียนและข้อเสนอแนะแนวทางใหม ่ๆ ในการปรับปรุงและการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลที่ดีขึ้น 

2.8 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติ
และปฏิบัติ ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครู
อย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

2.9 การร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผล 
ที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

2.10 การร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง การตระหนัก 
ในความส าคัญรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน   
และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 
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2.11 การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต 
จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ทางสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

2.12 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นการเรียนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบ
หนึ่งที่จะน าเอาวิกฤตต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนาก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาครู 
จ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา ก าหนดเป็นกิจกรรม
ในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้กล้าที่จะเผชิญปัญหา 
ต่าง ๆ มีสติในการแก้ไขปัญหามิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว  
ครูสามารถหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่น าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 

 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที ่ประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  แบบสอบถาม
ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale)50 โดยก าหนดระดับ
คะแนนมีความหมายดังนี้  

  ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

  ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับน้อย  
มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

  ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

                                                            
50 พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 8 

(กรุงเทพฯ: ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 
2543), 107-108. 
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  ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก  
มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

  ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 
การสร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ศึกษาต ารา บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรม

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือให้ครอบคลุมตามเนื้อหาของเรื่องที่วิจัย ตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ขั้นที่ 2 น าผลการศึกษาไปจัดสร้างเครื่องมือ แล้วน า ไปหาความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability)ของเครื่องมือ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือ
ไปยังประธานเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ในการเก็บข้อมูล 

2. น าหนังสือที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ส่งไปยังประธาน
เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่เพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บคืน 
ด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วพิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อ
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จัดระเบียบของข้อมูลและลงรหัสแล้วน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 

(frequency) และร้อยละ (percentage)  
2. การวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายศึกษาบ้านใหม่โดยใช้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ส าหรับ
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ผู้วิจัยน าผลที่ได้
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ขอบเขตของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ (Best)51 ดังนี ้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ใช้การทดสอบค่าซี (z-test) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
51 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 

1970), 190. 
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สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ 2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที ่โดยใช้บุคลากรในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่ รวม 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และใช้การทดสอบค่าซี (z-test) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา
จ านวน 8 คน และข้าราชการครูจ านวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน โดยได้ส่งแบบสอบถามไปจ านวน 
48 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมาจ านวน 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ  
ความครบถ้วนของแบบสอบถาม ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษา

บ้านใหม่ 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และ 
ค่าร้อยละ (percentage) 
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ตารางที่ 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม/ต าแหน่งหน้าที่ 
ฝ่ายบริหาร 

(N=8) 
ข้าราชการคร ู

(N=40) 
รวม 

(N=48) 

f % f % f % 

เพศ 
ชาย 6 12.50 4 8.33 10 20.83 

หญิง 2 4.17 36 75.00 38 79.17 

รวม     (N=48) 8 16.67 40 83.33 48 100 

 
 

อายุ 

20-30 ปี - - 14 29.17 14 29.17 

31-40 ปี 2 4.17 5 10.41 7 14.58 

41-50 ปี 1 2.08 3 6.25 4 8.33 

มากกว่า 50 ปี 5 10.42 18 37.50 23 47.92 

รวม   (N=48) 8 16.67 40 83.33 48 100 

ระดับ
การศึกษา 

ปริญญาตรี 4 8.33 30 62.50 34 70.83 

ปริญญาโท 4 8.34 10 20.83 14 29.17 

รวม  (N=48) 8 16.67 40 83.33 48 100 

 
ประสบการณ์
ในการท างาน 

น้อยกว่า 10 ปี - - 14 29.17 14 29.17 

10-20 ปี 2 4.17 5 10.41 7 14.58 

21-30 ปี 1 2.08 3 6.25 4 8.33 

มากกว่า 30 ปี 5 10.42 18 37.50 23 47.92 

รวม     (N=48) 8 16.67 40 83.33 48 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.17 รองลงมา คือเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อายุ มากกว่า 50 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 20-30 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และน้อยที่สุด คือ อายุ 41-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.33 ระดับการศึกษามากที่สุด คือ ปริญญาตรี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 รองลงมา คือ 
ปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 ต าแหน่งหน้าที่มากที่สุด คือ ข้าราชการครู จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ประสบการณ์ในการท างานมากที่สุด คือ มากกว่า 30 ปี จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 รองลงมาคือ น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และ
น้อยที่สุด คือ ช่วงระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวชิาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม ่
จากการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้าน

ใหม่ เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 โดยวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผู้วิจัยได้ท า

การวิเคราะห์จากมัชฌิมเลขคณิต (μ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แล้วน าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ์แนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครใูนเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ โดยภาพรวม 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
อยู่เสมอ 

3.97 0.73 มาก 4.18 0.48 มาก 4.15 0.52 มาก 

2 ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมตา่ง ๆ 
โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 

3.88 0.35 มาก 4.38 0.53 มาก 4.30 0.53 มาก 

3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตาม
ศักยภาพขึ้น 

3.84 0.79 มาก 4.42 0.45 มาก 4.32 0.55 มาก 

4 พัฒนาแผนการสอนใหส้ามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

3.58 0.58 มาก 4.31 0.55 มาก 4.19 0.61 มาก 

5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

3.62 0.55 มาก 4.18 0.45 มาก 4.08 0.50 มาก 

6 จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
โดยเน้นผลถาวรทีเ่กิดแก่
ผู้เรียน 

3.84 0.71 มาก 4.34 0.52 มาก 4.26 0.58 มาก 

7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพ
ของผู้เรียนไดอ้ย่างมีระบบ 

3.62 0.57 มาก 4.08 0.43 มาก 4.01 0.48 มาก 

8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน 

3.97 0.43 มาก 4.41 0.51 มาก 4.34 0.52 มาก 

9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา
อย่างสรา้งสรรค ์

3.91 0.63 มาก 4.39 0.59 มาก 4.31 0.62 มาก 

10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค ์

4.03 0.34 มาก 4.31 0.53 มาก 4.26 0.51 มาก 
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครใูนเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ โดยภาพรวม (ต่อ) 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา 

3.97 0.71 มาก 4.37 0.46 มาก 4.30 0.52 มาก 

12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในทุกสถานการณ ์

3.69 0.69 มาก 4.25 0.51 มาก 4.16 0.58 มาก 

รวม 3.83 0.54 มาก 4.30 0.39 มาก 4.22 0.45 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (μ =4.22, σ =0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยเรียงล าดับ

ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (μ =4.34, 

σ =0.52) ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (μ =4.32, σ =0.55) ด้านร่วมมือกับผู้อื่นใน

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (μ =4.31, σ =0.62) ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึง

ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (μ =4.30, σ =0.53) ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  

(μ =4.30 ,σ =0.52) ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (μ =4.26, 

σ =0.58) ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (μ = 4.26, σ = 0.51) ด้านพัฒนาแผนการ

สอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (μ =4.19, σ =0.61) ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ใน 

ทุกสถานการณ์ (μ =4.16, σ =0.58) ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อยู่เสมอ (μ =4.15, σ =0.52) ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (μ =4.08,  

σ =0.50) และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (μ =4.01, σ =0.48) 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.48 – 0.62 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก (μ =3.83, σ =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดย 

เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ดังนี้ ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์  (μ =4.03, 

σ =0.34) ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (μ =3.97, σ =0.73) 

ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา (μ = 3.97, σ =0.71) ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่ผู้เรียน (μ =3.97, σ = 0.43) ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (μ =3.91,  
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σ =0.63) ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  (μ =3.88,  

σ =0.35) ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (μ =3.84, σ =0.79) ด้านจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน (μ =3.84, σ =0.71) ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ในทุกสถานการณ์ (μ =3.69, σ =0.54) ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

(μ =3.62, σ =0.57) ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (μ =3.62, σ =0.55) 

และด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (μ =3.58, σ =0.58) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.79 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
คิดเห็นสอดคล้องกัน 

ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ 

ในระดับมาก (μ =4.30, σ =0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน  

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม

ศักยภาพ (μ =4.42, σ =0.45) ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (μ =4.41, σ =0.51)  

ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (μ = 4.39, σ =0.59) ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนา (μ =4.37, σ =0.46) ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิด

แก่ผู้เรียน (μ =4.34, σ =0.52) ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (μ =4.31, 

σ =0.55) ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (μ =4.31, σ =0.53) ด้านตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (μ =4.30, σ =0.53) ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (μ =4.25, σ =0.51) ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยู่เสมอ (μ =4.18, σ =0.48) ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

(μ =4.18 , σ =0.45 ) และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ  

(μ =4.08 , σ=0.43) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.43–0.59 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

ข้อ 
การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ฝ่ายบริหาร 
(N=8) 

ข้าราชการคร ู
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูแสวงหาความรู้ ศึกษา
ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง 

4.25 0.46 มาก 4.22 0.58 มาก 4.23 0.56 มาก 

2 ครูเผยแพร่ความรู้และ
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเอง 

3.75 0.89 มาก 4.02 0.58 มาก 3.98 0.64 มาก 

3 ครูเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียน  
องค์กร หน่วยงานที่จัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพคร ู

4.00 0.76 มาก 4.30 0.61 มาก 4.25 0.64 มาก 

4 ครูจัดท ารายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ 

3.88 0.89 มาก 4.18 0.59 มาก 4.13 0.70 มาก 

รวม 3.97 0.73 มาก 4.18 0.48 มาก 4.15 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติกิจกรรมทาง

วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.15, σ =0.52) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน องค์กร หน่วยงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาวิชาชีพครู (μ =4.25, σ =0.64) ครูแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง (μ =4.23, 

σ =0.56) ครูจัดท ารายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ (μ =4.13, σ =0.70) และครูเผยแพร่

ความรู้และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง (μ =3.98, σ =0.64) ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.70 แสดงว่าผู้ตอบ 
แบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.97, 
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σ =0.73) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ ครูแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง (μ =4.25, σ =0.46) ครูเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน องค์กร หน่วยงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู  

(μ =4.00, σ=0.76) ครูจัดท ารายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ (μ =3.88, σ =0.89) และ

ครูเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  (μ =3.75, 

σ =0.89) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 – 0.89  
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติ

กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.18, 

σ =0.48) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน องค์กร หน่วยงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

การพัฒนาวิชาชีพครู (μ =4.30, σ =0.61) ครูแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง 

(μ =4.22, σ =0.58) ครูจัดท ารายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ (μ =4.18, σ =0.59) 

และครูเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง (μ =4.02,  

σ =0.58) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.48–0.61  
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยค านึงผู้เรียน 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1 ครูเลือกกิจกรรมทีเ่หมาะสม

กับผู้เรียนและท าให้ผู้เรียน
พัฒนาด้านความรู้
ความสามารถ และคุณธรรม 

3.88 0.35 มาก 4.32 0.57 มาก 4.25 0.56 มาก 

2 ครูเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อผู้เรียนด้วยความรกั  
และหวงัดีต่อผู้เรียน 

3.88 0.35 มาก 4.38 0.59 มาก 4.29 0.58 มาก 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยค านึงผู้เรียน (ต่อ) 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

3 ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกจิกรรมอื่น ๆ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่
ผู้เรียนเป็นหลัก 

3.88 0.64 มาก 4.45 0.55 มาก 4.35 0.60 มาก 

รวม 3.88 0.35 มาก 4.38 0.53 มาก 4.30 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ด้านตัดสินใจปฏิบัติ 

กิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.30, σ =0.53)  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด

แก่ผู้เรียนเป็นหลัก (μ =4.35, σ =0.60) ครูเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้เรียนด้วยความรัก 

และหวังดีต่อผู้เรียน (μ =4.29, σ =0.58) และครูเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท าให้

ผู้เรียนพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม (μ =3.98, σ =0.64) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 – 0.60 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.88, 

σ =0.35) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด

แก่ผู้เรียนเป็นหลัก (μ =3.88, σ =0.64) ครูเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้เรียนด้วยความรัก  

และหวังดีต่อผู้เรียน (μ =3.88, σ =0.35) และครูเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท าให้

ผู้เรียนพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม (μ =3.88, σ =0.35) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง0.35 – 0.64 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านตัดสินใจ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.38, 

σ =0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด

แก่ผู้เรียนเป็นหลัก (μ =4.45, σ =0.55) ครูเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้เรียนด้วยความรัก  

และหวังดีต่อผู้เรียน (μ =4.38, σ =0.59) และครูเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท าให้ 

ผู้เรียนพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม (μ =4.32, σ =0.57) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.53–0.59 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครใูนเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1 ครูใช้ความพยายามอย่างเตม็

ความสามารถทีจ่ะใหผู้้เรียน
เกิดการเรียนรูใ้ห้มากที่สุด 

4.12 0.64 มาก 4.58 0.50 มาก
ที่สุด 

4.50 0.55 มาก
ที่สุด 

2 ครูให้ความสนใจในการพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนเพื่อ
ตอบสนองความถนัด ความ
สนใจและความตอ้งการของ
ผู้เรียน 

4.00 0.76 มาก 4.48 0.51 มาก 4.40 0.57 มาก 

3 ครูวิเคราะห ์วินิจฉัย และ
ตรวจสอบ ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.75 0.78 มาก 4.32 0.53 มาก 4.23 0.66 มาก 

4 ครูปรับและเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน   
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

3.50 0.98 มาก 4.30 0.56 มาก 4.17 0.75 มาก 

รวม 3.84 0.79 มาก 4.42 0.45 มาก 4.32 0.55 มาก 
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จากตารางที่ 6 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ให้เต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.32, σ =0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด 

(μ =4.50, σ =0.55) ครูให้ความสนใจในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพื่อตอบสนองความ

ถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน (μ =4.40, σ =0.57) ครูวิเคราะห์ วินิจฉัย และ 

ตรวจสอบ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน (μ =4.23, σ =0.66) และครูปรับและเปลี่ยนวิธีการสอน 

ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน (μ =4.17, σ =0.75) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่า 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.75 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านมุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.84, σ =0.79) เมื่อพิจารณา

รายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูใช้

ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด (μ =4.12, σ =0.64) 
ครูให้ความสนใจในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพื่อตอบสนองความถนัด ความสนใจและ 

ความต้องการของผู้เรียน (μ =4.00, σ =0.76) ครูวิเคราะห์ วินิจฉัย และตรวจสอบ ปัญหาในการ 

จัดการเรียนการสอน (μ =3.75, σ =0.78) และครูปรับและเปลี่ยนวิธีการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน (μ =3.50, σ =0.98) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 – 0.98 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 
ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านมุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.42, σ =0.45) เมื่อพิจารณา

รายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 1ข้อ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) 
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้

มากที่สุด (μ =4.58 , σ =0.50) ครูให้ความสนใจในการพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนเพื่อ

ตอบสนองความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน (μ =4.48, σ =0.51) ครูวิเคราะห์ 

วินิจฉัย และตรวจสอบ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน (μ =4.32, σ =0.53) และครูปรับและ

เปลี่ยนวิธีการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน (μ =4.30, σ =0.56) 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.45–0.56 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้
เกิดผลจริง 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูเลือกใช้ ปรับปรุง หรอื
สร้างแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   

3.62 0.52 มาก 4.35 0.62 มาก 4.23 0.66 มาก 

2 ครูบันทึกการสอนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
สอนให้สอดสอดคล้องกบั
ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการจัดการเรียนการสอน 

3.62 0.52 มาก 4.28 0.64 มาก 4.17 0.66 มาก 

3 ครูเตรียมการสอนในลักษณะ
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อใหบ้รรลุวัตถปุระสงค ์

3.50 0.76 มาก 4.30 0.56 มาก 4.17 0.66 มาก 

รวม 3.58 0.58 มาก 4.31 0.55 มาก 4.19 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านพัฒนาแผนการสอนให้

สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.19, σ =0.61) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ครูเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (μ =4.23, σ =0.66) ครูบันทึก
การสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

จัดการเรียนการสอน (μ =4.17, σ =0.66) และครูเตรียมการสอนในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถ

น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (μ =4.17, 

σ =0.66) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.66  
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านพัฒนา

แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.58, σ =0.58)  

เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ครูเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (μ =3.62, σ =0.52)  
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ครูบันทึกการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

ในการจัดการเรียนการสอน (μ =3.62, σ =0.52) และครูเตรียมการสอนในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถ

น าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (μ =3.50, 

σ =0.76) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.76  
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านพัฒนา

แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.31, σ =0.55)  

เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ครูเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (μ =4.35, σ =0.62)  
ครูเตรียมการสอนในลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน

บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (μ =4.30, σ =0.56) และครูบันทึกการสอนเพื่อปรับปรุงและ 
พัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 

(μ =4.28, σ =0.64) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  
0.55–0.64 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

คร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการคร ู
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ  ระดับ μ σ  ระดับ μ σ ระดับ 
1 ครูผลิต/พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพใหส้อดคล้องกบักิจกรรม 
และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3.62 0.74  มาก 4.12 0.52  มาก 4.04 0.58  มาก 

2 ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เพือ่ให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์ของการเรียนรู ้

3.62 0.52  มาก 4.20 0.56  มาก 4.10 0.59  มาก 

3 ครูมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3.62 0.52  มาก 4.20 0.46  มาก 4.10 0.52  มาก 

รวม 3.62 0.55  มาก 4.18 0.45  มาก 4.08 0.50  มาก 

 



 70 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.08, σ =0.50) เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้  (μ =4.10, 

σ =0.59) ครูมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน  (μ =4.10,  

σ =0.52) และครูผลิต/พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม และ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน (μ =4.04, σ =0.58) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.59 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.62, σ =0.55) เมื่อ

พิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ครูผลิต/พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม และจุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ของผู้เรียน (μ =3.62, σ =0.74) ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้  (μ =3.62, σ =0.52) และครูมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน (μ =3.62, σ =0.52) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.74 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.18, σ =0.45) เมื่อ

พิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้  (μ =4.20,  

σ =0.56) ครูมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน  (μ =4.20, 

σ =0.46) และครูผลิต/พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม และ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน (μ =4.12, σ =0.52) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมา 

(σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.45–0.56 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูมีการจัดการเรยีนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
แสวงหาความรู้   

4.00 0.93 มาก 4.38 0.59 มาก 4.31 0.66 มาก 

2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
สภาพความแตกตา่งของแต่
ละบุคคล 

4.00 0.76 มาก 4.32 0.62 มาก 4.27 0.64 มาก 

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยให้ผู้เรียนค้นหา
ความรู ้ สรปุองคค์วามรูแ้ละ
การปฏบิัติจริง 

3.75 0.89 มาก 4.28 0.60 มาก 4.19 0.67 มาก 

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่กระตุ้นใหผู้เ้รียน เกิด
ค่านิยมและนิสัยในการปฏบิัติ
เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้ใฝเ่รียน ใฝ่
รู้ ตลอดเวลา 

3.62 0.52 มาก 4.38 0.59 มาก 4.25 0.64 มาก 

รวม 3.84 0.71 มาก 4.34 0.52 มาก 4.26 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.26, σ =0.58) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหา 

น้อย ดังนี้ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้ (μ =4.31, 

σ =0.66) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล (μ =4.27, σ =0.64) 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้

เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตลอดเวลา (μ =4.25, σ =0.64) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้

ผู้เรียนค้นหาความรู้ สรุปองค์ความรู้และการปฏิบัติจริง (μ =4.19, σ =0.67) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.67 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.84, σ =0.71) 

เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้  (μ =4.00, σ =0.93)  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล (μ =4.00, σ =0.76) ครูจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ สรุปองค์ความรู้และการปฏิบัติจริง  (μ =3.75, σ 
=0.89) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาให้เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตลอดเวลา (μ =3.62, σ =0.52) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.93 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้าง
แตกต่างกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ด้านจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.34, 

σ =0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้  (μ =4.38, 

σ =0.59) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาให้เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตลอดเวลา (μ =4.38, σ =0.59) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพ 

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล (μ =4.32, σ =0.62) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ 

ผู้เรียนค้นหาความรู้ สรุปองค์ความรู้และการปฏิบัติจริง  (μ =4.28, σ =0.60) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.52–0.62 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้อย่างมีระบบ 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูรายงานผลการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน 

3.62 0.74 มาก 4.10 0.55 มาก 4.02 0.60 มาก 

2 ครูรายงานสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นและการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการเรียน
การสอน 

3.50 0.76 มาก 4.18 0.55 มาก 4.06 0.63 มาก 

3 ครูระบุ/รายงานปญัหาความ
ต้องการของผู้เรียนที่
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

3.75 0.46 มาก 4.02 0.53 มาก 3.98 0.53 มาก 

4 ครูรายงานข้อเสนอแนะแนว
และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ใน
การปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน
และแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น 

3.62 0.52 มาก 4.02 0.42 มาก 3.96 0.46 มาก 

รวม 3.62 0.57 มาก 4.08 0.43 มาก 4.01 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ูด้านรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.01, σ =0.48) เมื่อพิจารณา

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้  
ครูรายงานสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นและการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน  

(μ =4.06, σ =0.63) ครูรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน (μ =4.02, σ =0.60)  

ครูระบุ/รายงานปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา (μ =3.98, σ =0.53)  
และครูรายงานข้อเสนอแนะแนวและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น (μ =3.96, σ =0.46) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.46 – 0.63 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.62, σ =0.57)  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก 
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ไปหาน้อย ดังนี้ ครูระบุ/รายงานปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  

(μ =3.75, σ =0.46) ครูรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน (μ =3.62, σ =0.74)  
ครูรายงานข้อเสนอแนะแนวและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนและแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้น (μ =3.62, σ =0.52) และครูรายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการเรียนการสอน (μ =3.50, σ =0.76) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 – 0.76 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านรายงาน

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.08, σ =0.43) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ ครูรายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียน  

การสอน (μ =4.18, σ =0.55) ครูรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน (μ =4.10, 

σ =0.55) ครูระบุ/รายงานปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา (μ =4.02, 

σ =0.53) และครูรายงานข้อเสนอแนะแนวและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน 

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (μ =4.02, σ =0.42) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.55 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครใูนเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูมีบุคลิกภาพและการแตง่
กายท่ีดี เพื่อเป็นตน้แบบให้แก่
ผู้เรียน 

4.00 0.53 มาก 4.32 0.57 มาก 4.27 0.57 มาก 

2 ครูแสดงกิริยามารยาทและ
พูดจาสุภาพตลอดเวลา 

4.00 0.53 มาก 4.45 0.55 มาก 4.38 0.57 มาก 

3 ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น 
รักษาศลี 5 

3.88 0.64 มาก 4.45 0.60 มาก 4.35 0.64 มาก 

4 ครูปฏิบัติตนเหมาะสมให้
ผู้เรียนมีความเคารพ  เลื่อมใส
ศรัทธาและถือเปน็แบบอย่าง 

4.00 0.53 มาก 4.42 0.59 มาก 4.35 0.60 มาก 

รวม 3.97 0.43 มาก 4.41 0.51 มาก 4.34 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 11 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.34, σ =0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูแสดงกิริยา 

มารยาทและพูดจาสุภาพตลอดเวลา (μ =4.38, σ =0.57) ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม (μ =4.35, σ =0.64) ครูปฏิบัติตนเหมาะสมให้ผู้เรียนมีความเคารพ  เลื่อมใสศรัทธาและ

ถือเป็นแบบอย่าง (μ =4.35, σ =0.60) และครูมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบ

ให้แก่ผู้เรียน (μ =4.27, σ =0.57) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.52 – 0.64 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.97, σ =0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีบุคลิกภาพ

และการแต่งกายที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ผู้เรียน (μ =4.00, σ =0.53) ครูแสดงกิริยามารยาทและ

พูดจาสุภาพตลอดเวลา (μ =4.00, σ =0.53) ครูปฏิบัติตนเหมาะสมให้ผู้เรียนมีความเคารพ เลื่อมใส

ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง (μ =4.00, σ =0.53) และครูเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม (μ =3.88, σ =0.64) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.43 – 0.64 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.41, σ =0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูเป็น

แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม (μ =4.45, σ =0.60) ครูแสดงกิริยามารยาทและพูดจา

สุภาพตลอดเวลา (μ =4.45, σ =0.55) ครูปฏิบัติตนเหมาะสมให้ผู้เรียนมีความเคารพ เลื่อมใสศรัทธา

และถือเป็นแบบอย่าง (μ =4.42, σ =0.59) และครูมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี เพื่อเป็น

ต้นแบบให้แก่ผู้เรียน (μ =4.32, σ =0.57) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.51 – 0.60 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค ์

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูตระหนักถงึความส าคัญ
ของความร่วมมือกับผู้อื่นใน
สถานศึกษา 

3.75 0.89 มาก 4.35 0.62 มาก 4.25 0.70 มาก 

2 ครูรับฟังความคิดเห็น และ
ยอมรับในความรู้
ความสามารถของผู้อื่น 

3.88 0.64 มาก 4.40 0.67 มาก 4.31 0.69 มาก 

3 ครูให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เพื่อนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ 

4.00 0.53 มาก 4.45 0.64 มาก 4.37 0.64 มาก 

4 ครูให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
สถานศึกษาและรว่มแสดง
ความรบัผิดชอบในกิจกรรม
น้ัน ๆ 

4.00 0.53 มาก 4.38 0.63 มาก 4.31 0.62 มาก 

รวม 3.91 0.63 มาก 4.39 0.59 มาก 4.31 0.62 มาก 

 
จากตารางที่ 12 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านร่วมมือกับผู้อื่นใน

สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.31, σ =0.62) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ (μ =4.37, σ =0.64)  

ครูรับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้อื่น (μ =4.31, σ =0.69) ครูให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษาและร่วมแสดงความรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น  ๆ  

(μ =4.31 , σ=0.62) และครูตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา 

(μ =4.25, σ =0.70) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.62 – 0.70 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านร่วมมือกับ

ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.91, σ =0.63) เมื่อพิจารณา
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รายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษาและร่วมแสดงความรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ  

(μ =4.00, σ =0.53) ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความ 

เต็มใจ (μ =4.00, σ =0.53) ครูรับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้อื่น 

(μ =3.88, σ =0.64) และครูตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา 

(μ =3.75, σ =0.89 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  
0.53 – 0.89 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านร่วมมือ

กับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.39, σ =0.59) เมื่อ

พิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ (μ =4.45, 

σ =0.64) ครูรับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้อื่น (μ =4.40, σ =0.67) 
ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษาและร่วมแสดงความรับผิดชอบในกิจกรรม 

นั้น ๆ (μ =4.38, σ =0.63) และครูตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา 

(μ =4.35, σ =0.62) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  
0.59–0.67 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครใูนเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 
1 ครูตระหนักถงึความส าคัญ

ของการให้ความรว่มมือกับ
ผู้อื่นในชุมชน 

4.12 0.35 มาก 4.22 0.70 มาก 4.21 0.65 มาก 

2 ครูรับฟังความคิดเห็นและ
ยอมรับในความรู้ 
ความสามารถของบุคคลอื่นใน
ชุมชน 

3.88 0.64 มาก 4.30 0.56 มาก 4.23 0.59 มาก 

3 ครูร่วมมอืปฏิบัตงิานเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา 

4.12 0.35 มาก 4.38 0.59 มาก 4.33 0.56 มาก 
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
(ต่อ) 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

4 สถานศึกษาและชุมชนมีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความ
เต็มใจ 

4.00 0.53 มาก 4.32 0.62 มาก 4.27 0.61 มาก 

รวม 4.03 0.34 มาก 4.31 0.53 มาก 4.26 0.51 มาก 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านร่วมมือกับผู้อื่น 

ในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.26, σ =0.51) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูร่วมมือ

ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา (μ =4.33, σ =0.56) สถานศึกษาและชุมชนมีการยอมรับ

ซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ (μ =4.27, σ =0.61) ครูรับฟังความคิดเห็น

และยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน (μ =4.23, σ =0.59) และครูตระหนักถึง

ความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน (μ =4.21, σ =0.65) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.51 – 0.65 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านร่วมมือกับ

ผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.03, σ =0.34) เมื่อพิจารณาราย

ข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูตระหนัก

ถึงความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน (μ =4.12, σ =0.35) ครูร่วมมือปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา (μ =4.12, σ =0.35) สถานศึกษาและชุมชนมีการยอมรับซึ่งกัน 

และกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ (μ =4.00, σ =0.53) และครูรับฟังความคิดเห็น 

และยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน (μ =3.88, σ =0.64) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.34 – 0.64 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านร่วมมือ

กับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.31, σ =0.53) เมื่อพิจารณา

รายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ครูร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา (μ =4.38, σ =0.59) สถานศึกษาและชุมชน 

มีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ (μ =4.32, σ =0.62) ครูรับฟัง 

ความคิดเห็นและยอมรับในความรู้ ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน (μ =4.30, σ =0.56) และ 

ครูตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน (μ =4.22, σ =0.70) ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.53–0.70 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครใูนเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูมีความใส่ใจศึกษาหาข้อมลู
ข่าวสารสังคมแวดล้อม 

4.00 0.76 มาก 4.35 0.53 มาก 4.29 0.58 มาก 

2 ครูน าข้อมลูมาวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผลเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน   

3.88 0.64 มาก 4.30 0.52 มาก 4.23 0.56 มาก 

3 ครูศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู เพื่อการพัฒนา
ตนเอง 

4.00 0.76 มาก 4.38 0.59 มาก 4.31 0.62 มาก 

4 ครูสามารถน าข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ทั้งในการพัฒนา
ผู้เรียน ตนเอง และชุมชน 

4.00 0.76 มาก 4.45 0.55 มาก 4.38 0.61 มาก 

รวม 3.97 0.71 มาก 4.37 0.46 มาก 4.30 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูล

ข่าวสารในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.30, σ =0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ครูสามารถ 

น าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทั้งในการพัฒนาผู้เรียน ตนเอง และชุมชน (μ =4.38, σ =0.61) ครูศึกษา 

หาข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาตนอง (μ =4.31, σ =0.62) ครูมีความใส่ใจศึกษา 
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หาข้อมูลข่าวสารสังคมแวดล้อม (μ =4.29, σ =0.58) และครูน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (μ =4.23, σ =0.56) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง0.52 – 0.62 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านแสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.97, σ =0.71) เมื่อพิจารณา

รายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมี

ความใส่ใจศึกษาหาข้อมูลข่าวสารสังคมแวดล้อม (μ =4.00, σ =0.76) ครูศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาตนอง (μ =4.00, σ =0.76) ครูสามารถน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทั้งในการ

พัฒนาผู้เรียน ตนเอง และชุมชน (μ =4.00, σ =0.76 และครูน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (μ =3.88, σ =0.64) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 – 0.76 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 

ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านแสวงหา

และใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.37, σ =0.46) เมื่อพิจารณา

รายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ครูสามารถน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทั้งในการพัฒนาผู้เรียน ตนเอง และชุมชน (μ =4.45, σ =0.55)  

ครูศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาตนอง (μ =4.38, σ =0.59) ครูมีความใส่ใจ

ศึกษาหาข้อมูลข่าวสารสังคมแวดล้อม  (μ =4.35 , σ =0.53) และครูน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ 

อย่ างมี เหตุผลเพื่ อประโยชน์ ในการปฏิบัติ งาน ( μ =4 .30, σ =0.52 ) ทั้ งนี้ เมื่ อพิจารณา 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.46–0.59 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ ์

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

1 ครูน าข้อมลูปัญหาท่ีเกิดขึ้นมา
พัฒนาเป็นกจิกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียน 

3.75 0.46 มาก 4.22 0.62 มาก 4.15 0.62 มาก 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ ์(ต่อ) 

ข้อ 
การปฏบิัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพคร ู

ฝ่ายบรหิาร 
(N=8) 

ข้าราชการครู 
(N=40) 

รวม 
(N=48) 

μ σ ระดับ μ σ ระดับ μ σ ระดับ 

2 ครูมองปัญหาที่เกดิขึ้นใน
ลักษณะโอกาสของการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง 

3.75 0.71 มาก 4.20 0.56 มาก 4.12 0.61 มาก 

3 ครูมองปัญหาที่เกดิขึ้นเป็น
โอกาสในการพัฒนาผู้เรียน 

3.62 0.74 มาก 4.25 0.59 มาก 4.15 0.65 มาก 

4 ครูกล้าเผชิญกับปัญหา และมี
สติในการแก้ไขปญัหา 

3.62 0.85 มาก 4.32 0.53 มาก 4.21 0.68 มาก 

รวม 3.69 0.69 มาก 4.25 0.51 มาก 4.16 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.16, σ =0.58) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ครูกล้าเผชิญกับปัญหา และมีสติในการแก้ไขปัญหา (μ =4.21, σ =0.68) ครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น

โอกาสในการพัฒนาผู้เรียน (μ =4.15, σ =0.65) ครูน าข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาเป็นกิจกรรม

ในการพัฒนาผู้เรียน (μ =4.15, σ =0.62) และครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะโอกาสของการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง (μ =4.12, σ =0.61) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.68 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ด้านฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.69, σ =0.69) เมื่อ

พิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะโอกาสของการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (μ =3.75, σ =0.71)  

ครูน าข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาเป็นกิจกรรมในการพัฒนาผู้ เรียน  (μ =3.75 , σ =0.46)  

ครูกล้าเผชิญกับปัญหา และมีสติในการแก้ไขปัญหา (μ =3.62, σ =0.85) และครูมองปัญหาที่เกิดขึ้น

เป็นโอกาสในการพัฒนาผู้เรียน (μ =3.62, σ =0.74) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(σ) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 – 0.85 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างกัน 
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ด้านข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านสร้าง

โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ =4.25, σ =0.51) เมื่อ

พิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุก ข้อโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ครูกล้าเผชิญกับปัญหา และมีสติในการแก้ไขปัญหา (μ =4.32, σ =0.53) ครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น

โอกาสในการพัฒนาผู้เรียน (μ =4.25, σ =0.59) ครูน าข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาเป็นกิจกรรม

ในการพัฒนาผู้เรียน (μ =4.22, σ =0.62) และครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะโอกาสของการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง (μ =4.20, σ =0.56) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.51–0.62 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ เพื่อตอบค าถามการวิจัย
ข้อที่ 3 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าซี z - test ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 

ด้าน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ต าแหน่งหน้าที่ N μ σ z sig 

1 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 

ผู้บริหาร 8 3.97 0.73 
-1.050 0.30 

คร ู 40 4.18 0.48 

2 
ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมตา่ง ๆ โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกดิขึ้นกับผูเ้รียน 

ผู้บริหาร 8 3.88 0.35 
-2.607* 0.01 

คร ู 40 4.38 0.53 

3 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เตม็ตาม
ศักยภาพ 

ผู้บริหาร 8 3.84 0.79 
-1.996 0.08 

คร ู 40 4.42 0.45 

4 
พัฒนาแผนการสอนใหส้ามารถปฏิบตัิ
ให้เกดิผลจรงิ 

ผู้บริหาร 8 3.58 0.58 
-3.363* .002 

คร ู 40 4.31 0.55 

5 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ผู้บริหาร 8 3.62 0.55 
-3.065* .004 

คร ู 40 4.18 0.45 

6 
จัดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้น
ผลถาวรที่เกิดแกผู่เ้รียน 

ผู้บริหาร 8 3.84 0.71 
-2.306* .026 

คร ู 40 4.34 0.52 

7 
รายงานผลการพฒันาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

ผู้บริหาร 8 3.62 0.57 
-2.586* .013 

คร ู 40 4.08 0.43 

8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ผู้บริหาร 8 3.97 0.43 

-2.279* .027 
คร ู 40 4.41 0.51 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
เครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ (ต่อ) 

ด้าน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ต าแหน่งหน้าที่ N μ σ Z sig 

9 
ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค ์

ผู้บริหาร 8 3.91 0.63 
-2.111* .040 

คร ู 40 4.39 0.59 

10 
ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค ์

ผู้บริหาร 8 4.03 0.34 
-1.405 .167 

คร ู 40 4.31 0.53 

11 
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 

ผู้บริหาร 8 3.97 0.71 
-2.039* .047 

คร ู 40 4.37 0.46 

12 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุก
สถานการณ ์

ผู้บริหาร 8 3.69 0.69 
-2.684* .010 

คร ู 40 4.25 0.51 

รวม 
ผู้บริหาร 8 3.83 0.54 

-2.945* .005 
คร ู 40 4.30 0.39 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ในภาพรวมแตกต่างกัน  
(z = -2.95, sig = 0.005) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริหารและข้าราชการครู มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียน  
(z = -2.61, sig = 0.010) ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (z = -3.36,  
sig = 0.020) ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (z = -3.06, sig = 0.040) 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่ เกิดแก่ผู้ เรียน ( z = -2.30, sig = 0.026)  
ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (z = -2.59, sig = 0.013) ด้านปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน (z = -2.30, sig = 0.027) ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา 
อย่างสร้างสรรค์ (z = -2.11, sig = 0.040) และด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์  
(z = -2.68, sig = 0.010) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์   
เพื่อทราบ 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ 
เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้บุคลากรในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู รวมทั้งสิ้น 48 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่ โดยได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 

mean: μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: σ) และการทดสอบค่าซี (z-test) 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่” 
ผลปรากฏดังนี ้

1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ โดยภาพรวม

และเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ด้านร่วมมือกับ
ผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ด้านแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง ด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ ด้านปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู   
ในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ใหม่  เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ในภาพรวมแตกต่างกัน  
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(z = -2.95, sig = 0.005) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริหารและข้าราชการครู มีความคิดเห็น
แตกต่ างกัน ในด้ านตัดสิน ใจปฏิบัติ กิ จกรรมต่ าง  ๆ  โดยค านึ งผลที่ จะ เกิดขึ้ นกับผู้ เ รี ยน  
(z = -2.61, sig = 0.010) ด้านพัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง (z = -3.36,  
sig = 0.020)ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (z = -3.06, sig = 0.040) 
ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่ เกิดแก่ผู้ เรียน ( z = -2.30, sig = 0.026)  
ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (z = -2.59, sig = 0.013) ด้านปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน (z = -2.30, sig = 0.027) ด้านร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษา 
อย่างสร้างสรรค์ (z = -2.11, sig = 0.040) และด้านสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์  
(z = -2.68, sig = 0.010) 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ 
ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้

1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาบ้าน
ใหม่ได้ค านึงถึงบทบาทของครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบการเรียนรู้และการศึกษา
ของประเทศ เพราะว่าครูเป็นเครื่องมือแรกที่จะมาหล่อหลอมให้บุคลากรของชาติ เติบโตขึ้นมาได้
อย่างมีมาตรฐานที่สมบูรณ์ทางด้านความรู้และสติปัญญา การที่เครื่องมือนี้จะท างานได้อย่างมีระบบ
และประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีมาตรฐานที่เป็นแนวทางในการท างานได้อย่างมีจุดมุ่งหมายที่เหมาะสม
การพัฒนาตนเองของครูก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ส าคัญในการจะปฏิบัติงานในด้านวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จะช่วยให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยที่ครูรู้จักการศึกษา
ค้นคว้า เข้าร่วมอบรม สัมมนาทางด้านวิชาการต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในวิธีการ 
จัดการศึกษาให้ทันยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อบทบาทและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของณัฐธิดา พิพัฒน์สิริยานันท์  
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลพบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูผู้สอนในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการวิจัยเฉลิม
ขวัญ ถือความสัตย์ ได้ศึกษาการตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก   

 เมื่อแยกพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) จากมากไปหาน้อย พบว่า
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่ผู้เรียนมีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด ทั้งนี้เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวในสังคมยุค
ปัจจุบัน ซึ่งครูจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางด้านสังคม วัฒนธรรม เพื่อต้องการลดช่องว่างระหว่าง
ในสังคมของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเข้าไม่ได้กับชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเดิมจึงท าให้
ถูกลืมเลือน ละเลยเลยไป โดยใช้ระบบทุนนิยมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริโภค ท าให้เกิดความ
เสื่อมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ส่งผลให้เกิดกับปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ ครูจึงเป็น
ผู้สร้างจิตส านึกที่ถูกต้อง ส่งผลเป็นแบบอย่างที่เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต โดยที่ต้องค านึงถึงว่า
ตนเองมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย กริยา 
มารยาท การพูดจาที่สุภาพ เป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิตา สืบทอง  
ที่ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิลัย สมสาร์ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในล าดับแรก ครูเป็นกลไกในการปฏิรูปขับเคลื่อนทางด้านการศึกษา
เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนน าไปสู่เป้าหมาย ในการที่ครูท าหน้าที่ในพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียนนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยพัชนี รัศมี ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า  
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ในระดับรองลงมา 

 และด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยกว่าด้านอื่น ๆ เป็นเพราะโรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีโรงเรียน
ขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรในการท างานในการจัดการเรียนการสอนที่จะมา
รับผิดชอบในการจัดการห้องเรียน นอกจากนี้ครูยังมีภาระหน้าที่เหนือจากการสอน เช่น งานวิชาการ 
งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางด้านการประเมินคุณภาพตาม
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงท าให้ครู
จัดการเรียนการสอนได้อย่างไม่เต็มศักยภาพและนักเรียนขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ 
อุบล สินธุโร ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานี พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุด  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ โดยค่าเฉลี่ยและค่ามัชฌิมเลขคณิต 
ของข้าราชการครูสูงกว่าผู้บริหาร พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษา
บ้านใหม่ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และข้าราชการครู โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเพราะ  
ทั้งฝ่ายบริหารและข้าราชการครูเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ
ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรได้ โดยที่ฝ่ายบริหารและข้าราชการครูจะต้องมีเป้าหมายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งท าให้จะต้องมีการพัฒนา
ตนเองทางด้านความรู้ สติปัญญา ทางวิชาชีพ จึงมีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของวาทิณี มามุ้ย ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า วิเคราะห์การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะฝ่ายบริหารและข้าราชการครู มีบทบาทภาระงานที่แตกต่างกัน 
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในบริหารจัดการภายในโรงเรียน ในเรื่องของการบริหารงบประมาณ บริหารคน 
บริหารวัสดุหรือวัตถุดิบ และการปฏิบัติงาน ส่วนครูจะเป็นปฏิบัติงานน าหลักสูตรมาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โดยน าวัตถุมาใช้ในการท าสื่อให้ให้สอดคล้องกับนักเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีทั้งกิจกรรมหรือนโยบายมากมายที่ต้องการเร่งพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครู พร้อมทั้งการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในการเข้ารับการอบรม สัมมนาทางด้านวิชาการต่าง ๆ 
และสอดคล้องกับการวิจัยของศุภรดา วงค์พุทธะ ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ผลวิจัยพบว่า  
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน พบว่า ข้าราชการครู ที่มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่ 
พบว่าการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ และด้านพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น  ๆ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่าย
การศึกษาบ้านใหม่ ดังน้ี 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการรายงานผลการใช้เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมที่เป็น
ภาพรวมของการพัฒนานักเรียนทั้งห้องพร้อมข้อเสนอแนะแบบใหม่ๆ โดยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้รู้จักการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
โดยเน้นที่การลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ในการจัดท า
สื่อการเรียนการสอน 

3. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในการพัฒนาวิชาชีพ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาอื่น ๆ 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู กับ

ประสิทธิภาพในเครือข่ายการศึกษา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือขา่ยการศึกษาบ้านใหม่ 

 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับ

การวิจัย เรื่อง “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือข่ายการศึกษาบ้านใหม่”  
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2) ข้าราชการคร ู

3. โปรดใส่เครื่องหมาย หน้าค าตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริงและขอความกรุณาโปรด
ตอบค าถามทุกข้อ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของ
ท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัย ซึ่งการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
แต่ประการใด และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย 
ในครั้งต่อไป 

4. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ
ช่วยให้การด าเนินงานวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี โอกาสนี้ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 นายอรรถวุฒิ  ดีนอก 

 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเครือขา่ยการศึกษาบ้านใหม ่
………………………………………………………… 

 

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ใน [   ]   หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
ข้อ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

     [   ]   ชาย                              [   ]   หญิง 
 

[  ] 1 
2 อายุ 

     [   ]   20 – 30 ปี                     [   ]   31 – 40 ปี 
     [   ]   41 – 50 ปี                     [   ]   51 ป ีขึ้นไป 

 
 

[  ] 2 

3 ระดับการศึกษา 
     [   ]   ปรญิญาตรี                     [   ]   ปรญิญาโท 
     [   ]   ปรญิญาเอก 

 
 

[  ] 3 
4 ต าแหน่งหน้าที ่

     [   ]   ฝ่ายบริหาร 
         [   ]   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         [   ]   รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     [   ]   ข้าราชการคร ู

 
 
 
 

[  ] 4 
5 ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

     [   ]   น้อยกว่า 10 ปี 
     [   ]   10- 20 ปี 
     [   ]   21 – 30 ปี 
     [   ]   มากกว่า 31 ปี 

 
 
 
 

[  ] 5 
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ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชพีคร ู

 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความจริงเพียงช่องเดียว  
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก  
ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

 
ข้อ 

 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวชิาชีพครูอยู่เสมอ 

1 ครูแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนา
ตนเอง 

      
[  ] 6 

2 ครูเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 

      
[  ] 7 

3 ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน  
องค์กร หน่วยงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพคร ู

      
 

[  ] 8 
4 ครูจัดท ารายงานการเข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการต่าง ๆ 
      

[  ] 9 

มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏบิัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรยีน 

5 ครูเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท า ใ ห้ ผู้ เ รี ย น พั ฒ น า ด้ า น ค ว า ม รู้       
ความสามารถ และคุณธรรม 

      
 

[  ] 10 
6 ครูเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้เรียน

ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน 
      

[  ] 11 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรยีน (ตอ่) 
7 ครู เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมอื่น ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิด
แก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

      
 

[  ] 12 
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

8 ครใูชค้วามพยายามอย่างเต็มความสามารถที่
จะให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ให้มากที่สุด 

      
[  ] 13 

9 ครใูห้ความสนใจในการพัฒนาความสามารถ
ของผูเ้รียนเพื่อตอบสนองความถนัด ความ
สนใจและความต้องการของผู้เรียน 

      
 

[  ] 14 

10 ครูวิเคราะห์ วินิจฉัย และตรวจสอบ ปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน 

      
[  ] 15 

11 ครูปรับและเปลี่ยนวิธีการสอนที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

      
 
[  ] 16 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 

12 ครูเลือกใช ้ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

      
[  ] 17 

13 ครูบันทึกการสอนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
แผนการสอนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 

      
 

[  ] 18 
14 ครู เตรียมการสอนในลักษณะต่าง ๆ  ที่

สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู ้

      
 
 

[  ] 19 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
15 ครูผลิต/พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม และ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      
 

[  ] 20 

16 ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่ หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู ้

      
[  ] 21 

17 ครูมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

      
[  ] 22 

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 

18 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้   

      
[  ] 23 

19 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล 

      
[  ] 24 

20 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
ค้นหาความรู้  สรุปองค์ความรู้และการปฏิบัติ
จริง 

      
 

[  ] 25 
21 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้

ผู้เรียน เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาให้เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตลอดเวลา 

      
 

[  ] 26 
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

22 ครูรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน 

      
[  ] 27 

23 ครูรายงานสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นและการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการ
สอน 

      
 

[  ] 28 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (ต่อ) 

24 ครูระบุ/รายงานปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

      
[  ] 29 

25 ครูรายงานข้อเสนอแนะแนวและเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

      
 

[  ] 30 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างทีด่ีแก่ผู้เรียน 
26 ครูมีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี เพื่อเป็น

ต้นแบบให้แก่ผู้เรียน 
      

[  ] 31 
27 ครแูสดงกิริยามารยาทและพดูจาสุภาพ

ตลอดเวลา 
      

[  ] 32 
28 ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม เช่น รักษาศีล 5 
      

[  ] 33 
29 ครูปฏิบัติตนเหมาะสมให้ผู้เรียนมีความเคารพ 

เลื่อมใสศรัทธาและถือเปน็แบบอย่าง 
      

[  ] 34 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค ์
30 ครูตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือ

กับผู้อื่นในสถานศึกษา 
     [  ] 35 

31 ครูรับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความรู้
ความสามารถของผู้อื่น 

     [  ] 36 

32 ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

      
[  ] 37 

33 ครูให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมของ
สถานศึกษาและร่วมแสดงความรับผิดชอบใน
กิจกรรมนั้นๆ 

      
 

[  ] 38 
มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์
34 ครูตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความ

ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชน 
      

[  ] 39 
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ข้อ 

 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

ระดับความคิดเห็น ส าหรบั
ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ) 
35 ครูรับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความรู้ 

ความสามารถของบุคคลอื่นในชมุชน 
      

[  ] 40 
36 ครูร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของ

สถานศึกษา  
      

[  ] 41 
37 สถานศึกษาและชุมชนมีการยอมรับซึ่งกัน

และกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความ
เต็มใจ 

      
 

[  ] 42 
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพฒันา 
38 ครมูีความใส่ใจศึกษาหาข้อมูลข่าวสารสังคม

แวดล้อม 
      

[  ] 43 
39 ครูน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน   
      

[  ] 44 
40 ครูศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อ

การพัฒนาตนอง 
      

[  ] 45 
41 ครสูามารถน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทั้งในการ

พัฒนาผู้เรียน ตนเอง และชุมชน 
      

[  ] 46 
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้ในทุกสถานการณ์ 

42 ครูน าข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นมาพัฒนาเป็น
กิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน 

      
[  ] 47 

43 ครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะโอกาส
ของการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

      
[  ] 48 

44 ครูมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการ
พัฒนาผู้เรียน 

      
[  ] 49 

45 ครูกล้าเผชิญกับปัญหา และมีสติในการ
แก้ไขปัญหา 

      
[  ] 50 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายอรรถวุฒ ิ ดีนอก 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน 2529 
สถานทีเ่กิด จังหวัดกาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548     ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  

    โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  
พ.ศ. 2552      ส าเร็จการศึกษา ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต  
    วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2555     ส าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2557     ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร จงัหวัดนครปฐม 

ที่อยู่ปัจจุบัน 42 หมู่ 4 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี71000   
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