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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิ จั ยค ร้ังนี้  มีวัต ถุประสงค เพื่ อ ศึกษาความตองการพัฒนาตนเอง  
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อเปนการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู 
ตลอดจนเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ในสวนของครูท่ีปฏิบัติงานสอนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม 
โดยไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังหมด 70 ชุด แลวนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหและ
ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา One Way ANOVA และไดความเช่ือม่ัน 
เทากับ 0.05 

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดยภาพรวม ระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีระดับ
ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

พิจารณาระดับคุณภาพชีวิตในแตละด านพบว าความตองการพัฒนาตนเอง 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง และ มาตรฐานท่ี 8 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน อยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือมาตรฐานท่ี 7 รายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
ผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานท่ี 3 
มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนได มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน มาตรฐานท่ี 5 

ฆ 
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พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ซ่ึงจากผลการวิจัยท้ัง 12 มาตรฐาน พบวา มาตรฐานท่ี 1 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มีคะแนนเฉลี่ยนอยสุด แสดงให
เห็นวาผูบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ไดใหความสําคัญกับครู
ในการฝกอบรมหรือสัมมนาวิชาการท่ีเกี่ยวของกับเพื่อใหใหครูเกิดการพัฒนาตลอด แตในสวนของ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นวาอยากพัฒนาตนเองท่ีเปนอยางท่ีดีกับผูเรียนและเนนวิชาการมากข้ึน 
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ABTRACT 
 

The objectives of this study were to study the desire for performance standard-based 
self-development according to professional teaching standards of teaching officials at 
Nawaminthrachinuthit Suankularb Witthayalai Prathumthani School and to provide guidelines for 
the self-development of the teachers as well as to be of usefulness in increasing work efficiency at 
Nawaminthrachinuthit Suankularb Witthayalai Prathumthani School. The population was 
teachers, and the research instrument used to collect the data was questionnaires.  The 70 sets of 
the completed questionnaires were returned and used for data analysis and processing by the 
computer software.  The statistics used were percentage, mean, standard deviation, and One-way 
ANOVA. 

The findings revealed that overall, the desire for performance standard-based self-
development according to professional teaching standards of teaching officials at 
Nawaminthrachinuthit Suankularb Witthayalai Prathumthani School was at a high level.  Further 
analysis of each standard showed that Standard 4: Develop lesson plans for effective outcomes, 
and Standard 8: Be a role model for students were at a high level, followed by Standard 7: Report 
learners’ quality development outcomes in a systematic manner, Standard 6: Organize 
instructional activities with an emphasis on permanent achievement of learners, Standard 9: 
Cooperate with others in an educational institution creatively, Standard 3: Be determined to 
develop learners to their fullest capacity, Standard 11: Search for and use information for a 
development, Standard 12: Create opportunities for learners, Standard 2: Make decisions to do 
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activities in consideration of learners’ outcomes, Standard 10: Cooperate creatively with others in 
a community setting. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับเปนกฎหมายแมบท ในการจัด
การศึกษาของประเทศ ท่ีสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ในการดําเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 จะประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบัติ ซ่ึงสถานศึกษาตองสงเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
ดําเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาไดเปนอยางดี 

การพัฒนาตนเองของครู เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงานสอน จากระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวดท่ี 7 วาดวยเร่ืองของครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา กําหนดใหมีการพัฒนากระบวนการผลิต มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ระบุใหองคกรวิชาชีพ ทําหนาท่ีกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งใหมีการ
พัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา (ปพนสรรค โพธิพิทักษ 2550: 3) เพื่อกําหนดเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีตองการใหเกิดข้ึนในการประกอบวิชาชีพครู ซ่ึงคุรุสภา ใน
ฐานะองคกรวิชาชีพ ไดเสนอเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาพ พ.ศ. 2537 ตอคณะกรรมการ
ครู เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินและพัฒนาครู โดยกําหนดเกณฑดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ออกเปน 12 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู เสมอ หมายถึง 

การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดข้ึน เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และ
การประชุมปฏิบัติการ เปนตน ท้ังนี้ตองมีผลงานหรือรายงานท่ีปรากฏชัดเจน 
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มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน  
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียนหมายถึง การเลือก

อยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
การมุงม่ันพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครูท่ี

จะใชผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ โดยวิเคราะห
วินิจฉัยปญหา ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียนปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีจะใหไดผลดีกวาเดิม 
รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุง

หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีสามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ

คิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ เอกสารส่ิงพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน หมายถึง การจัดการ

เรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตาง
ของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยใน
การปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ปญหาความตองการของผูเรียนท่ีตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการ 
พัฒนาผูเรียน 

(2) เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนํามาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน และข้ันตอนวิธีการใชเทคนิควีการหรือนวัตกรรมนั้น 
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(3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกําหนดที่เกิดกับผูเรียน 
(4) ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งข้ึน 
มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและ

ปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครู
อยางสมํ่าเสมอ ท่ีทําใหผูเรียนเล่ือมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึง

ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวม
รับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น 

มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญรับ

ฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเต็มใจ 

มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใหขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาและใหขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และ

รวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู 
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรมการ 
เรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียน

และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการพัฒนาของ
ผูเรียนท่ีถาวร เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหน่ึงท่ีจะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปน
โอกาสในการพัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาและผันมุมบวกในสถานการณตางๆ ได 
กลาท่ีจะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุม
แบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน 
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ครูมีความจําเปนอยางยิ่งตองมีการพัฒนาตนเองอยาสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และนําความรูท่ีไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให
สอดคลองสถานการณในปจจุบัน ท้ังนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานวชิาชีพครู ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตามภูมิหลัง
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ วิทยฐานะ  
 
1.3 ขอบเขตในการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตของเน้ือหา 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
1.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จํานวน 90 คน 

1.3.3 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ 
1.3.3.1 ตัวแปรตน ไดแก  ภูมิหลังของครู จําแนกเปน 

1) เพศ 
-  ชาย 
-  หญิง 

2) อายุ 
-  ต่ํากวา 30 ป 
-  31 - 35  ป 
-  36 - 40  ป 
-  41 ป ข้ึนไป 

3) ระดับการศึกษา 
-  ต่ํากวาปริญญาตรี 
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-  ปริญญาตรี 
-  ปริญญาโท 
-  สูงปริญญาโท 

4) อายุราชการ 
-  0 - 5  ป 
-  6  - 10 ป 
-  11 - 15 ป 
-  16  - 20 ป 
-  21 ปข้ึนไป 

5) ระดับวิทยฐานะ 
-  ครูปฏิบัติการ 
-  ครูชํานาญการ 
-  ครูชํานาญการพิเศษ 
-  ครูเช่ียวชาญ 
-  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

1.3.3.2 ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ประกอบดวย 12 เกณฑ
มาตรฐาน คือ 

1. มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
อยูเสมอ 

2. มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิด
ข้ึนกับผูเรียน 

3. มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
4. มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
5. มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
6. มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแก

ผูเรียน 
7. มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
8. มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
9. มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
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10. มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
11. มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
12. มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ 

 
1.4 สมมุติฐานของการวิจัย 

ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ท่ีมีภูมิหลังตางกัน  
โดยแยกเปนเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณการสอน  ท่ีตางกัน มีความตองการพัฒนา
ตนเองตามการปฏิบัติงานดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ท่ีตางกัน 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการปฏิบัติงานดานมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี ผูวิจัยไดพิจารณาในสวนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ประกอบดวย 12 เกณฑมาตรฐาน และการปฏิบัติงานของครูจากภูมิหลังของครู ซ่ึงมี 
ความสอดคลองและสัมพันธกัน จึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  
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                 ตัวแปรตน                            ตัวแปรตาม 
      (independent  variable)                  (dependent  variable) 

        
                
     
      
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 

ภูมิหลังของครู 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
4. อายุราชการ 
5. วิทยะฐานะ 

การปฏิบัติงานดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ประกอบดวย 12 เกณฑมาตรฐาน 

1. มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

2. มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

3. มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
4. มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติให

เกิดผลจริง 
5. มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
6. มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล

ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
7. มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได

อยางมีระบบ 
8. มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดแีกผูเรียน 
9. มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง

สรางสรรค 
10. มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
11. มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ

พัฒนา 
12. มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุก

สถานการณ 
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1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
ภูมิหลังของครู หมายถึง ลักษณะท่ัวไปของครูท่ีตองการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
เพศ หมายถึง เพศของกลุมตัวอยาง คือเพศชาย และเพศหญิง 
อายุ หมายถึง จํานวนปท่ีกลุมตัวอยางถือกําเนิดจนถึงปปจจุบัน โดยนับอายุเต็มป

บริบูรณ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ชวง คือ ชวงอายุ ต่ํากวา 30 ป ชวงอายุ 31 - 35 ป ชวงอายุ 36 - 40 
ป และชวงอายุ 41 ป ข้ึนไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายถึงวุฒิทางการศึกษาข้ันสูงสุดท่ีกลุมตัวอยางไดรับ ซ่ึงผูวิจัยได
แบงออกเปน 4 ชวง คือ นอยกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวาปริญญาโท 

อายุราชการ หมายถึง ระยะเวลาที่กลุมตัวอยางไดรับการบรรจุแตงต้ังเขาปฏิบัติงาน 
จนถึงปจจุบัน ผูวิจัยไดแบงออกเปน 5 ชวง คือ ชวง 0 - 5 ป ชวง 6 - 10 ป ชวง 11 - 15 ป ชวง 16 - 
20 ป และชวง 21 ปข้ึนไป 

วิทยฐานะ หมายถึง สถานะความพรอมในการจัดการหลักสูตรฝกอบรมเปนผูมีความ 
ชํานาญการในสาขาตางๆ ของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
เช่ียวชาญพิเศษ และยังไมมีวิทยฐานะ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให
เกิดผลเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด พรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ท้ังความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรืออยางนอยตองมีการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนดวามีความรู 
ความสามารถ และความชํานาญ เพียงพอท่ีจะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไป
ไดหรือไม นั่นคือการกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป (มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา: 5) 

วิชาชีพครู หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษา ท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน 
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี  หมายถึง  โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ แบบสหศึกษา เปดสอนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู
เลขที่ 45 หมู 9 ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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1.8 ประโยชนท่ีไดรับ 
1.8.1 ทราบถึงระดับการปฏิบัติงานดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย ปทุมธานี 
1.8.2 ผูบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี สามารถนํา

ผลการวิจัยมาใชในการวางแผน เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาของตน ใหสอดคลองตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ในดานการปฏิบัติงาน 

1.8.3 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถนําผลการวิจัยมาเปนแนวทาง หรือ
ประยุกตใชในการวางแผน เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษาของตน ใหสอดคลองตามมาตรฐาน วิชาชีพ
ครู ในดานการปฏิบัติงาน 
 DPU



 
 

บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มุงศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาจากตํารา เอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตามลําดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการพัฒนาบุคลากร 
2.1.1  ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
2.1.2  กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
2.1.3  วิธีพัฒนาบุคลากร 

2.2 ความตองการการพัฒนาตนเองของครู 
2.2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 
2.2.2  ความหมายของครู 
2.2.3  ความสําคัญของครู 
2.2.4  ระดับคุณภาพครู 
2.2.5  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกบัการพัฒนาตนเองของครู 
2.2.6  ความสําคัญการพัฒนาตนเองของครู 

2.3 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
2.3.1  ความหมายของมาตรฐานวิชาทางการศึกษา 
2.3.2  มาตรฐานวิชาชีพครู 

2.4 บริบทของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
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2.1 แนวคิดเก่ียวกับการการพัฒนาบุคคลากร     
2.1.1 ความหมายเกีย่วกับการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากรเปนแนวทางในการปรับปรุงคนในหนวยงานใหมีความรูดียิ่งข้ึน มีความเชื่อม่ัน
เกิดข้ึนและในท่ีสุดจะทําใหคนทํางานดวยความกระตือรือรน รักงาน การพัฒนาบุคลากรนับเปนิสง
จําเปนอยางยิ่งในเม่ือการพัฒนาตางๆ กาวหนาอยูทุกขณะ มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชทันสมัยเกิดข้ึน 
วิธีการทํางานตองปรับปรุงใหเหมาะสม เพื่อรับกับความกาวหนาอยูเสมอ จําทําใหคนเกิดความ
กระตืนรือรนในการทํางาน (รัชนก มานพ 2551: 13) 

สมชาติ รชตวิฑูร (2547: 15) กลาววาการพัฒนาบุคคลากร หมายถึงกระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการสรางศักยภาพของบุคคล ใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีทักษะ 
และประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 

นิดธิดา  วิจิตรจันทร (2547: 11) ไดใหความหมายการพัฒนาบุคคลากร วาหมายถึง
กระบวนการท่ีมุงจะเปล่ียนแปลงวิธีทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให
เปนไปในทางท่ีดีข้ึน เพื่อใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

บุญชม  ศรีสะอาด (อางถึงใน สมคิด  ผลานิสงค 2550: 8) ไดใหความหมายของการ
พัฒนาบุคคลากร วาหมายถึงการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการทํากิจกรรมหรืองานใดๆ ก็
ตาม ถาทําอยางมีระบบ ก็จะชวยใหทําไดอยางสะดวกทําใหสําเร็จเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ 
การมีระบบก็คือ การทําหนาท่ีหรือจัดไวอยางเปนระเบียบของสวนประกอบตางๆในระบบนั้น ซ่ึง
จําเปนท่ีผูทําหนาท่ีสอนจะตองพัฒนาการสอนของตนอยูเสมอ 

สมคิด  ผลานิสงค (2550: 11) ไดใหความหมายการพัฒนาบุคคลากร วาหมายถึง
กระบวนการในการพัฒนาคนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะและเจตนคติท่ีดี ในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ตลอดท้ังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะนําผลไปพัฒนาหนวยงานสถานศึกษาอันท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน ท่ี
เปนพลังสําคัญของประเทศชาติตอไป 

จากท่ีกลาวสรุปไดวาการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีความรู ความเขาในในงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามท่ี
ตนเองรับผิดชอบไดสูง 
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2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
สมาน  ทองสอน (อางถึงใน วิบูลย ชมละมาย 2545:20) กลาววา กรพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนปฐมศึกษามีจดุมุงหมายเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะและเจตนคติ
ท่ีดีตอการปฏิบัติงานแลว ยงัเปนการสงเสริมใหผูท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณและเทคโนโลยีตางๆ อีกดวย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดจจุดหมายของ
การพัฒนาครู ดังนี ้

(1) เพื่อสรางความสนใจในการปฏิบัติงานของครู 
(2) เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด 
(3) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหไดผลสูงสุด 
(4) เพื่อปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
(5) เพื่อจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(6) เพื่อพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของครู 
(7) เพื่อพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารดานครูใหมีความพอใจในทกุฝาย 
(8) เพื่อฝกบุคคลไวใหเกิดความกาวหนาของงานและการขยายองคการ 
(9) เพื่อสนองการบริการอันมีประสิทธิภาพแกสาธารณะ 
(10) เพื่อความกาวหนาในกสนเล่ือนข้ันตําแหนง 
(11) เพื่อพัฒนาทาทีและบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 
(12) เพื่อปรับปรุงสภาพงานใหดีข้ึน 
(13) เพื่อฝกการวนิจิฉัยในการตัดสินใจ 
(14) เพื่อสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน 
จึงกลาวไดวาการพัฒนาบุคลากรคือแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรใน

องคการใหมีการเปล่ียนแปลงไปในทางทีด่ ีและเปนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหเปนท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีศักยภาพในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2.1.3 ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษากลาววา หนวยงานหรือองคการตางๆ ได

ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรอยางแพรหลาย จะเห็นไดวาในหนวยงานทาง
ราชการก็จะมีการจัดดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอยางแพรหลาย จะเห็นไดจากมี
หนวยงานจะรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรมากมาย การพัฒนาบุคลากรไมเพียงแตจะทําใหมีความรู
ความสามารถและมีทักษะในการทํางานดีข้ึนเทานั้น ยังสงผลใหผลงานสูงและเปนประโยชนตอ
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บุคลากรในดานการเล่ือนตําแหนงงานอีกดวย นอกจากนี้สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อาง
ถึงใน วิบูลย ชมละมาย 2545:17 - 18 ) ไดเนนถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรวา 

(1) บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม แมจะไดรับการศึกษาจากสถานศึกษาตางๆมาแลวก็
ตาม เม่ือเขามาทํางานใหมก็ยังไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มท่ี เนื่องจากบุคคล
เหลานี้ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติเทาท่ีควร รวมท้ังนโยบายและแนวทางตางๆใน
การปฏิบัติงาน ดวยเหตุนี้ในกรณีท่ีมีบุคคลเขามาทํางานใหม หนวยงานจึงตองมีการพัฒนาบุคคล
เหลานั้นกอนโดยการจัดฝกอบรม ปฐมนิเทศ การแนะนําช้ีแจง เปนตน ท้ังนี้ เพื่อใหบุคลากรใหม
พรอมท่ีจะปฏิบัติงานนั่นเอง 

(2) เนื่องจากการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ จะมีลักษณะงานที่แตกตางกันมากมาย
รวมท้ังระบบวิธรการทํางานจะแตกตางกันไปในแตละหนวยงานดวย ดังนั้น กอนท่ีบุคคลจะ
ปฏิบัติงานจําเปนตองพัฒนาบุคคลเหลานั้นใหมีความสามรรถเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ การพัฒนา
บุคคลในกรณีนี้ เชน กรณีบุคคลบรรจุใหม นอกจากจะปฐมนิเทศแลวก็ตองพัฒนาใหเหมาะสมกับ
งานดวยในดานความสามารถ นอกจากน้ันบุคคลที่ยายมาปฏิบัติงานก็ถือวามีความจําเปนท่ีจะตอง
พัมนาเชนกัน 

(3) แมบุคคลไดปฏิบัติหนาท่ีนั้นๆ มาเปนเวลานาน จนถือวาเปนผูมีประสบการณใน
งานนั้นแลวก็ตาม แตเนื่องจากนานๆ เขาก็มักจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายแผนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการทํางาน รวมท้ังระบบวิธีการทํางานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้วิชาการและ
เทคโนโลยีไดเจริญไปอยางรวดเร็ว ทําใหบุคคลผูปฏิบัติงานอาจปรับตัวไมทัน รวมท้ังความชํานาญ
ใหเหมาะสมอยูเสมอโดยอาจดําเนินการพัฒนาบุคคลในรูปตางๆ กัน เชนการปฏิบัติงานการจัดทํา
ครูมือปฏิบัติงาน การแนะนํางาน เปนตน 

(4) โดยปกติกรณีท่ีบุคคลไดเล่ือนตําแหนง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีบุคคลไดรับ
ตําแหนงบริหารใหมๆบุคคลเหลานี้มักจะมีปญหา เนื่องจากไมมีความรูหรือประสบการณใน 
การบริหารงานมากอน เชน การฝกอบรมนักบริหารระดับตน เนื่องจากไมมีความรู การฝกอบรมนัก
บริหารระดับกลาง การฝกอบรม (โดยมากเรียกเสียใหมวา “สัมมนา”) ไดแกการใกอบรมครูใหญ 
อาจารยใหญ หลักสูตรผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัด เปนตน 

(5) แมบุคคลจะมีความสามารถในการทํางานอยูแลวกต็าม เนื่องจากปจจุบันนี้โลกแหง
การแขงขันและโลกแหงประสิทธิภาพของการบริหาร ดังนั้นทุกหนวยงานจึงตองพัฒนาตนเองใหมี
ผลงานสูงและมีประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึนไปเสมอ วิธีหนึ่งนิยมดําเนินการ คือการพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงาน ท้ังพัฒนาในลักษณะเฉพาะตัวและพัฒนาทีมการปฏิบัติใหมีความสามารถไดอยางมี 
ประสิทธภาพยิ่งๆ ข้ึนไป ดวยเหตุผลนี้หนวยงานตางๆ จึงถือวาการพัฒนาบุคคลนั้นนอกจากจะ
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จําเปนท่ีจะพัฒนาความสามารถใหแตละคนไดปฏิบัติงานใหสูงสุดแลวหนวยงานจะใชพัฒนาบุคคล
เพื่อใหเกิดการพัฒนางาน หรือพัฒนาองคการใหสามารถปฏิบัติงานในสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

สมาน รังสีโยกฤษณ (อางถึงใน คูณคํา ราชพล 2548: 19) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
การพัฒนาบุคลากรไววา การพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงท่ีจําเปนตอประสิทธิภาพของงานเปนอยางมาก
กลาวคือ เม่ือไดมีการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาทํางานแลวก็มิไดหมายความวา จะสามารถเขาทํางานได
ทันทีเสมอไป จําเปนตองการมีการอบรมแนะนําเบ้ืองตนแกผูเขาทํางานใหม (Orientation) ในบาง
กรณีอาจตองมีการอบรมถึงวิธีการทํางาน (Inservice training) ใหดวย ท้ังนี้เพราะการศึกษาท่ีไดมา
จากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สวนใหญจะเปนเพียงความรูพื้นฐาน และมีงานหลายอยางท่ียัง
ไมมีสอนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ไมสามรรถจะทํางานไดทันที ตองมีการอบรมกัน
กอนจึงจะทํางานได นอกจากนั้นเม่ือผูปฏิบัติงานไปนานๆ ประกอบกับระเบียบหลักเกณฑและ
เทคนิคตางๆ ในการทํางานไดเปล่ียนแปลงไป ก็จะตองมีการอบรมเพ่ือใหสามารถทํางานไดดี
เชนเดิม โดยหนวยงานการเขาหนาท่ีหรือหนวยงานฝกอบรมสวนราชการจะเปนผูดําเนินการหรือ
อาจสงไปอบรมในสวนราชการอ่ืน  หรือสถาบันอ่ืนก็ได  เชนสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ เปนตน การพัฒนาบุคคลไมเพียงแตจะทําใหคนมีความรูความสามารถและทักษะใน
การทํางานดีข้ึนเทานั้น ยังสงผลใหไดผลงานสูงข้ึนอันจะเปนโดยตรงตอการพัฒนาประเทศอีกทาง
หนึ่งดวย 

รัชนก มานพ (2551: 15) กลาววา ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรแมวาบุคคลใน
องคกรจะมีความสามารถเพียงใดก็ตาม เม่ือเวลาผานไป วิทยากรตางๆ ไดเจริญกาวหนา ตลอดจน
เทคนิคในการทํางานก็เปล่ียนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น บุคคลในองคกรจะทํางานไดดีก็จะตองไดรับ
การพัฒนาปรับใหมีความรู ความสามารถ ทักษะใหเหมาะสมกับงานและปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน
ใหสอดคลองกับเหตุการณและองคกรไดรับผลประโยชนอยางเต็มท่ี 

วราภรณ รัชตวรรณ (อางถึงใน อดุลย ศรีรักษ 2552: 16-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
การพัฒนาบุคลากรไวดังนี้ 

(1) การพัฒนาบุคลากรสามารถทําใหบุคคลสามารถสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีได
อยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

(2) การพัฒนาบุคคลากรทําใหประหยัดคาใชจายขององคการ ลดความส้ินเปลืองวัสดุ
และความเสียหายของผลผลิต ท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ท่ีปฏิบัติงาน
โดยความไมรู หรือไมเขาใจในระบบ หรือวิธีการทํางานท่ีดีพอ 
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(3) การพัฒนาบุคลากรชวยใหลดระยะเวลาในการเรียนรูงานของพนักงานใหมทําใหผู
ปฏิบัติรูงานไดเร็วข้ึน ไมตองทํางานแบบเรียนรูเองจากการลองผิดลองถูก 

(4) การพัฒนาบุคลากรชวยแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานท่ีไม
ตองใหคําแนะนํา หรือตอบคําถาม ในการทํางานตอพนักงานใหมมากนัก หากองคการจัดใหมี 
การพัฒนาบุคลากรใหมกอนท่ีจะปฏิบัติงาน ยอมทําใหบุคคลนั้นๆ มีความรู ความเขาใจในงานท่ี
จะตองปฏิบัติมาบางแลว 

(5) การพัฒนาบุคลากรทําใหบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาไดรับความรูใหมๆ เพื่อใหทัน
ตอความกาวหนาของเทคโนโลยีใหม ซ่ึงจะนําไปปรับใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
และจะสงผลดีตอองคกรในท่ีสุด 

(6) การพัฒนาบุคลากรทําใหเกิดบุคคลเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน มีความพึงพอใจ
ท่ีตนเองไดรับการพัฒนาตลอดเวลา 

(7) การพัฒนาบุคลากรเปนเตรียมบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ใหกาวหนาในหนาท่ี
ตําแหนงการงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

สวาท คูสกุลรัตน (2550: 29) การพัฒนาบุคลากรจะไดประโยชนมาก ถากิจกรรมนั้นจัด
ไดตามความตองการของบุคลากร เม่ือบุคลากรมีจุดออนหรือขอบกพรองในการทํางานดานใด ก็
ควรไดรับการพัฒนาเพื่อแกปญหาในการทํางาน อาจรวบรวมเปนประเด็นสําคัญได 3 ประเด็น คือ 

(1) ทักษะ (Skill) ในการทํางานซ่ึงไดแก การขาดความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบของตน 

(2) ความรูท่ัวๆไป หมายถึง ความรูในสาขาอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากความรูในสายอาชีพ
ของตน แตเปนความรูท่ีจะเปนตองใชประกอบ เพื่อชวยใหการทํางานในสายอาชีพของตน ดําเนิน
ไปดวยดี เชน ความรูในเร่ืองภาษาสําหรับผูทําการคากับตางประเทศเปนตน 

(3) พฤติกรรม (Behavior) ของบุคคลในองคการท้ังท่ีเปนพฤติกรรมภายใน และ
พฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมท่ีสําคัญๆ เชน 

- การขาดความัรบผิดชอบ 
- การขาดภาวะผูนํา 
- มีบุคลิกภาพไมเหมาะสม 
- ไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
- มีทัศนคติท่ีไมถูกตอง 
- มีความเชื่อหรือยึดถือในส่ิงผิดๆ 
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กลาววาไดวาความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางมาก เปน 
การยกระดับความรู ความสามารถท่ีมีอยูใหสูงข้ึน สงเสริมใหบุคลากรตองการที่จะพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา ใหทันตอสภาวการณในปจจุบันได 

2.1.4 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
ชูชัย สมิทธิไกร (อางถึงใน อดุลย ศรีรักษ 2552: 19) ไดอธิบายถึงกระบวนการพัฒนา

บุคลากร ซ่ึงประกอบดวยการดําเนินงาน 4 ข้ันตอนใหญๆ สรุปไดดังนี้ 
(1) การสํารวจและการกําหนดความตองในการพัฒนาบุคลากร คือส่ิงท่ีองคการ

ตองการไดรับจากการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมักจะเกิดเม่ือมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(2) การวางแผนพัฒนาบุคลากร เม่ือองคการทราบถึงความตองการพัฒนาบุคคลากร

แลว ข้ันตอไปเปนการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคคลากร ซ่ึงจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ
และระยะเวลาของโครงการไวอยางชัดเจน ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอาจจะมากเกิน
กวาความสามารถท่ีจะตอบสนอง ไดในชวงเวลาหนึ่งๆ ดังนั้น การวางแผนจะตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและความเรงดวนแตละโครงการ เพื่อใหสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรของ
องคการอันมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

(3) การคัดเลือก ออกแบบ และดําเนินกิจกรรมการพัฒนา ซ่ึงข้ันตอนตอไปน้ีคือการ
พิจารณาวาโครงการการพัฒนาบุคลากรซ่ึจะจัดข้ึนมีลักษณะอยางไร เชน ในแงของหลักสูตร 
วิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดอ่ืนๆ เปนตน ท้ังนี้การพิจารณาจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของ
โครงการเปนหลักสําคัญ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการขององคการไดเปนอยางดีท่ีสุด 

(4) การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ข้ันตอนสุดทายของการพัฒนาบุคลากรการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหทราบถึงส่ิงบรรุผล ปญหา อุปสรรค และส่ิงท่ีแกไขใน
การดําเนินงานตอไป 

กลาวไดวากระบวนการพัฒนาบุคลากรตองมีการดําเนินการตามข้ันตอน มีการวางแผน
ไวลวงหนา ดังน้ี 

(1) สํารวจความตองการการพัฒนาของบุคลากรในองคการ 
(2) นําผลการสํารวจท่ีไดมาจัดลําดับความสําคัญกอน –หลัง 
(3) วางแผนโครงการสําหรับพัฒนาบุคลากรตามแบบสํารวจท่ีได 
(4) ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไว พรอมท้ังประเมินผลหลังจากท่ีโครงการ 
ดําเนินการเสร็จส้ิน 
(5) นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขในการดําเนินการคร้ังตอไป 
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2.1.5 วิธีการพัฒนาบุคลากร 
ไดมีผูกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไวหลายทาน ซ่ึงพอจะนําเสนอได ดังนี้ 
คูณคํา ราชพล (2550: 25) ไดกําหนดแนวคิดวิธีการพัฒนาตนเองของบุคลากรครูผูสอน 

ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรมสรางครู กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ดังนี้ 

1. การลาศึกษาตอ 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การอบรมสัมมนา 
4. การไดรับการชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญตางประเทศ 
5. การศึกษาดวยตนเอง 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรไว 

4 วิธี คือ สวนดานรายละเอียดใหดําเนินการตามสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(วิบูลย ชมละมาย 2545: 26) ประกอบดวย 

(1) การฝกอบรม หมายถึง การดําเนินการพัฒนาบุคลากรวิธีหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรไดมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือใหสามารถปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 

(2) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึงการท่ีหนวยงานจัดใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาความรูความสามารถ ความเขาใจหรือความชํานาญจากการปฏิบัติงาน การสับเปล่ียน
หนาท่ี การโยกยาย 

(3) การพัฒนาโดยกระบวนการบริหาร เปนการพัฒนาบุคลากรโดยการนําเทคนิค
ทางการบริหารมาใช ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยอทคนิคตางๆไดเสนอไว 3 เทคนิค คือ 

(3.1) การบริหารโดยเปาหมายหรือวัตถุประสงค (management by objective) 
(3.2) การบริหารงานโดยมีสวนรวม หรือบริหารโดย มีสวนรวม (participative 

management) 
(3.3) เทคนิคคิวซี (Quality Control Circle) 

(4) การพัฒนาโดยสงไปศึกษาตอ อบรม หรือดูงาน หมายถึง การที่หนวยงานสง
บุคลากรไปศึกษาตอ ไปศึกษาอบรมหรือไปดูงานตามความตองการของหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงการไป
ศึกษาอบรมหรือดูงานนั้นหมายถึงรวมท้ังการการศึกษา การฝกอบรม และการดูงานทงในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากรใหสูงข้ึน 
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สมิต  อาชวนิจกุล (อางถึงใน เสาวลักษณ  กรโกวิท 2550: 12 -13) การพัฒนาตนเองน้ัน 
อาจทําใหดมากมายหลายวิธีโดยข้ึนอยูกับเวลา โอกาส ความถนัด และท่ีสําคัญคือความสนใจของ
ผูปฏิบัติงานเอง เชน 

(1) หม่ันศึกษา คนควา หาความรูจากหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
และเปนประโยชนตองานของตน ซ่ึงเปนการเพ่ิมพูนความมรู ความเขาใจในส่ิงใหมๆ ทันกับ
ความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 

(2) ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และโครงการของงาน
ในหนวยงานที่ตองนํามาประกอบการปฏิบัติงานใหชัดเจน  เพื่อใหการทํางานเปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคการอยางถูกตอง 

(3) ไมทํางานคนเดียว แตใฝหาความรู ความเขาใจ ดานการและเปล่ียนประสบการณ
และความคิดเห็นกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูเกี่ยวของ 

(4) เปดโลกทัศนของตนใหกวางดวยการติดตามความเล่ือนไหวของขาวคราวและ
เหตุการณสําคัญๆ ท้ังภายในและนอกประเทศ 

(5) เปนสมาชิกของสมาคมทางวิชาการ หรือองคืการท่ีนาสนใจบางแหง เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองราวทางวิชาการ หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความรู  
ความเขาใจกวางขวางยิ่งข้ึน 

(6) หากมีเวลาเพียงพอ อาจสมัครเขาศึกษาหรือรับการอบรมในหลักสูตรท่ีจะเปน
ประโยชนกับงานดวยคาใชจายของตนเอง และโดยไมเสียเวลาทํางานประจํา 
 
2.2 ความตองการการพัฒนาตนเองของครู 

2.2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 
พจนานุกรมพระราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (สันติ พุมเล็ก 2550: 6) กลาวถึง  

“ความตองการ” วา หมายถึงความอยากได ใครไดหรือประสงคจะได และเม่ือเกิดความรูสึกดังกลาว 
จะทําใหรางกายเกิดความสมดุล เนื่องมาจากมีส่ิงเรามากระตุน มีแรงขับภายในเกิดข้ึน ทําใหรางกาย
ไมอาจอยูนิ่ง ตองพยายามดิ้นรนแสวงหา เพ่ือตอบสนองความตองการนั้นๆ เม่ือรางกายไมอาจอยู
นิ่งได ตองพยายามดิ้นรนแสวงหา เพ่ือตอบสนองความตองการนั้นๆ เม่ือรางกายไดรับตอบสนอง
แลว รางกายมนุษยก็กลับสูภาวะสมดุลอีกคร้ังหนึ่ง และก็จะเกิดความตองการใหมๆ เกิดข้ึนมา 
ทดแทนวนเวียนอยูไมมีท่ีส้ินสุด ดังนั้น Samuelson กลาววา มนุษยนั้นเพียรพยายามทุกวถีิทางในอัน
ท่ีจะใหบรรลุความตองการทีละข้ัน  เ ม่ือความตองการข้ันแรกได รับการตอบสนองแลว  
ความตองการนั้นก็จะลดความสําคัญลงจนหมดความสําคัญไป ไมเปนแรงกระตุนอีกตอไป แตจะ
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เกิดความสนใจและความตองการคร้ังใหม อีกตอไป  แตความตองการขั้นตนๆ  ท่ีได รับ 
การตอบสนองไปเรียบรอยแลวนั้นอาจกลับมาเปนความจําเปนหรือความตองการคร้ังใหมอีกได 
เม่ือการตอบสนองความตองการคร้ังแรกไดสูญเสียหรือขาดหายไป และความตองการท่ีเคยมี
ความสําคัญจะลดความสําคัญลง เม่ือมีความตองการใหมๆเขามาแทนท่ี นอกจากนั้นแลว Gilmer 
(สันติ พุมเล็ก 2550: 7) กลาววา “มนุษยมีความตองการหลายส่ิงหลายอยาง ไดแกอาหาร อากาศ น้ํา 
ท่ีอยูอาศัย รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ ดวย เชนการยอมรับนับถือ สถานภาพ การเปนเจาของ ฯลฯ แตอยางไรก็
ตามโดยท่ัวไปความตองการเหลานี้ยากที่จะไดรับการตอบสนองจนอ่ิมและพอใจ ท้ังๆท่ีก็ไดรับอยู
แลว” ในทางพระพุทธศาสนา กลาวถึง ความตองการของมนุษย หรือความอยาก ซ่ึงเรียกวากิเลศ  
มีอยู 3 อยาง คือ 

(1) กามตัณหา คือ ความอยากในกามคุณท้ัง 5 คือ ความอยากหรือปราถนาในส่ิงท่ี
นารักใครพอใจ ซ่ึงอาจเปนรูปรส กล่ิน เสียง สัมผัส มิใชหมายถึงความตองการทางเพศอยางเกียวอ
ยางเชนท่ีคนสวนใหญเขาใจ 

(2) ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเปน อยากได 
(3) วิภวตัณหา คือ ความไมอยากมี ไมอยากเปน ไมอยากไดเม่ือเปรียบเทียบกับ

หลักธรรมของพุทธศาสนา เปรียบไดกับอิฐารมณ 4 คือ 
(1) ลาภ ซ่ึงไดแก ทรัพย ศฤงย (ส่ิงท่ีทําใหเกิดความรัก ความใคร) เงินทอง 
(2) ยศ ไดแก ตําแหนง เหรียญตรา ปริญญา 
(3) สรรเสริญ ไดแก ความเคารพนับถือจากผูอ่ืน 
(4) ความสุขท้ังในรางกายและจิตใจ 
ทฤษฎีความตองการตามแนวความคิดของเมอรเรย (Murray) 
เมอรเรยมีความคิดเห็นวา ความตองการเปนส่ิงท่ีบุคคลไดสรางข้ึนกอใหเกิดความรูสึก

ซาบซ้ึง ความตองการน้ีบางคร้ังเกิดข้ึนเนื่องจากแรงกระตุนภายในของบุคคล และบางคร้ังอาจเกิด
ความตองการนี้บางคร้ังเกิดข้ึนเนื่องจากกระตุนภายในของบุคคล และบางคร้ังอาจเกิดความตองการ
เนื่องจากสภาพสังคมก็ได หรืออาจกลาวไดวา ความตองการเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากสภาพทาง
รางกายและสภาพทางจิตใจน่ันเอง ทฤษฎีความตองการตามหลักการขอเมอรเรยสามารถสรุปได 
ดังนี้ (พรรณทิวา รุจิพร อางถึงใน สันติ พุมเล็ก 2550:10) 

(1) ความตองการท่ีจะเอาชนะดวยการแสดงออกความกวราว (Needs for Aggression) 
ความตองการที่จะเอาชนะผูอ่ืน เอาชนะตอส่ิงขัดขวางท้ังปวงดวยความรุนแรง มีการตอสู การแกแคน 
การทํารายหรือฆากันเอง เชนการพูดจาวารายกับบุคคลท่ีมีปญหากัน เปนตน 
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(2) ความตองการที่จะเอาชนะฟนฝาอุปสรรค ดวยการสรางความพยายาม เชน เม่ือถูก
ดูถูกดูหม่ิน จะกอเกิดความเพียรพยายามเอาชนะคําสบประมาท จนปรสบความสําเร็จ เปนตน 

(3) ความตองการท่ีจะยอมแพ (Needs for Abasement) ความตองการชนิดนี้เปน 
ความตองการท่ีจะยอมแพ ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เชนการเผาตัว
ตายเพื่อประทวงระบบการปกครอง พันทายนรสิงหไมยอมรับอภัยโทษ ตองการจะรับโทษตาม
กฎเกณฑ เปนตน 

(4) ความตองการท่ีจะปองกันตนเอง (Needs for Defendent) เปนความตองการท่ีจะ
ปองกันตนเองจากคําวิพากษวิจารณ การตําหนิติเตือน ซ่ึงเปนการปองกันทางดานจิตใจ พยายามหา
เหตุผลมาอธิบายการกระทําของตน มีการปงอกันตนเองเพื่อใหพนจากการกระทําตางๆ เชนให
เหตุผลวาสอบตกเพราะครูสอนไมดี ครู อาจารย ท่ีไมมีวิญญาณครู ข้ีเกียจอบรมส่ังสอนศิษย หรือ
ประเภท “รําไมดีโทษปโทษกลอง” 

(5) ความตองการเปนอิสระ (Need for Autonomy) ความตองการชนิดนี้เปน 
ความตองการที่ปรารถนาจะเปนอิสระจากส่ิงกดข่ีท่ังปวง ตองการที่จะตอสูดิ้นรนเพื่อเปนตัวของ
ตัวเอง 

(6) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) คือ ความตองการที่จะกระทํา
ส่ิงตางๆ ท่ียากลําบากใหประสบความสําเร็จจากการศึกษาพบวา เพศชายจะมีระดับความตองการ
ความสําเร็จมากกวาเพศหญิง 

(7) ความตองการสรางมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เปนความตองการ
ท่ีจะทําใหผูอ่ืนรักใคร ตองการรูจักหรือมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ตองการเอาอกเอกใจ มีความ
ซ่ือสัตยตอเพ่ือนฝูง พยายามสรางความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลอ่ืน 

(8) ความตองการความสนุกสนาน (Need for Play) เปนความตองตองการที่จะแสดง
ความสนุกสนาน ตองการหัวเราะเพ่ือการผอนคลายความตึงเครียดมีการสรางหรือเลาเร่ืองตลก
ขบขัน เชน มีการพักผอนหยอนใจมีสวนรวมในเกมกีฬาเปนตน 

(9) ความตองการแยกตนเองออกจากผูอ่ืน (Need for Rejection) บุคคลมักจะมี 
ความปรารถนาในการท่ีจะแยกตนเองออกจากผูอ่ืน ไมมีความรูสึกยินดียินรายกับบุคคลอ่ืน ตองการ
เมินเฉยจากผูอ่ืน ไมสนใจผูอ่ืน 

(10) ความตองการความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) ความตองการ
ประเภทน้ีจะเปนความตองการใหบุคคลอ่ืนมีความสนใจ เห็นอกเห็นใจ มีความสงสารในตนเอง 
ตองการไดรับความชวยเหลือ การดูแล ใหคําแนะนําดูแลจากบุคคลอ่ืนนั่นเอง 
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(11) ความตองการท่ีจะใหความชวยเหลือตอบุคคลอื่น (Need for Nurture) เปน 
ความตองการที่จะเขารวมในการทํากิจกรรมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอื่น โดยการใหความ
ชวยเหลือใหบุคคลอ่ืนพนจากภัยอันตรายตางๆ 

(12) ความตองการที่จะสรางความประทับใจใหกับผูอ่ืน (Need for Exhibition) เปน
ความตองการท่ีจะใหบุคคลอ่ืนไดเห็น ไดยินเกี่ยวกับเร่ืองราวของตนเอง ตองการใหผูอ่ืนมี 
ความสนใจ สนุกสนาน แปลกใจ หรือตกใจในเร่ืองราวของตนเอง เชน เลาเร่ืองตลกขบขัน ไห
บุคคลอ่ืนฟงเพื่อบุคคลอ่ืนจะเกิดความประทับใจในตนเอง เปนตน 

(13) ความตองการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เปนความตองการ
ท่ีจะใหบุคคลอื่นมีการกระทําตามคําส่ังหรือความคิด ความตองการของตน ทําใหเกิดความรูสึกวา
ตนมีอิทธิพลเหนือกวาบุคคลอ่ืน 

(14) ความตองการที่จะยอมรับนับถือผูอาวุโสกวา (Need for Deference) เปน 
ความตองการที่ยอมรับนับถือผูท่ีอาวุโสกวาดวยความยินดี รวมท้ังนิยมชมชื่นในบุคคลท่ีมีอํานาจ
เหนือกวา พรอมท่ีจะใหความรวมมือกับบุคคลดังกลาวดวยความยินดี 

(15) ความตองการหลีกเล่ียงความรูสึกลมเหลว (Need for Avoidance of Inferiority) 
ความตองการจะหลีกเล่ียงใหพนจากความอับอายท้ังหลาย ตองการหลีกเล่ียงการดูถูก หรือ 
การกระทําตางๆ ท่ีกอใหเกิดความละอายใจ รูสึกอับอายลมเหลว พายแพ 

(16) ความตองการท่ีจะหลีกเล่ียงจากอันตราย (Need for Avoidance Harm)  
ความตองการน้ีเปนความตองการที่จะหลีกเล่ียงความเจ็บปวดทางดานรางกาย ตองการไดรับความ
ปลอดภัยจากอันตรายท้ังปวง 

(17) ความตองการที่จะหลีกเล่ียงจากการถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance 
of Blame) เปนความตองการที่จะหลีกเล่ียงการลงโทษดวยการคลอยตามกลุม หรือยอมนับคําส่ัง
หรือปฏิบัติตามกฎขอบังคับของกลุมกฎเกณฑเพราะกลัวถูกลงโทษ 

(18) ความตองการความเปนระเบียบเรียบรอย (Need for Orderliness) เปน 
ความตองการที่จะจัดส่ิงของตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีเปนระเบียบเรียบรอย มีความประณีต งดงาม 

(19) ความตองการที่จะรักษาช่ือเสียง เปนความตองการท่ีจะรักษาช่ือเสียงของตนท่ีมีอยู
ไวจนสุดความสามารถ เชน การไมยอมขโมย แมวาตนเองจะหิว หรือไมยอมทําความผิด ไมคดโกง
ผูใดเพื่อช่ือเสียงวงศตระกูล เปนตน 

(20) ความตองการใหตนเองมีความแตกตางจากบุคคลอ่ืน (Need for Contrariness) เปน
ความตองการที่อยากจะเดน นําสมัย ไมเหมือนใคร 
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ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ ของ Maslow 
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow ไดอธิบายวามนุษยมีความตองการเปนลําดบั

ข้ัน ในยุคแรกๆ ท่ีมาสโลวทําการศึกษา เขาแบงความตองการของมนุษยไวเปน  5 ลําดับ ลําดับท่ี 1-
4 เปนความตองการระดับตนสวนลําดับท่ี 5 เปนความตองการระดับสูง ในยุคตอมาสโลวได
ทําการศึกษาเพ่ิมและแบงความตองการลําดับท่ี 5 ใหละเอียดออกไปอีก 3 ระดับ รวมใหมเปน 7 
ลําดับข้ึน ของความตองการของมนุษย ซ่ึงมีลําดับข้ันดังนี้  (ปพนสรรค  โพธิพิทักษ  2550: 48-49) 

(1) ลําดับข้ันท่ี 1 ความตองการทางรางกาย ( Physiological needs ) เปนความตองการ
ข้ันพื้นฐานเพ่ือความอยูรอดของชีวิต ไดแก อาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย ความตองการทางเพศ  
ความตองการทางดานรางกายเปนความตองการที่มีพลังผลักดันสูงตอพฤติกรรมของมนุษย เปน
ความตองการที่จําเปนเพื่อความอยูรอดของชีวิต 

(2) ลําดับข้ันท่ี 2 ความตองการความปลอดภัย(Safety needs) เปนความตองการ 
ความปลอดภัยในตนเอง รวมท้ังรูสึกกาวหนาและอบอุนทางดานจิตใจ 

(3) ลําดับข้ันท่ี 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and  
Belongingness) เปนความตองการท่ีจะไดเขารวมเปนสวนหนึ่งและไดรับการยอมรัยในสังคม ความ
เปนมิตรและความรักจากเพื่อนหรือผูแวดลอม 

(4) ลําดับท่ี 4 ความตองการไดรับความนับถือยกยองหรือมีช่ือเสียง (Esteem needs)
เปนความตองการระดับสูง ไดแกความตองการเดนในสังคมความสําเร็จ ความรู ความสามารถ 
ความอิสระ เสรีภาพ และการเปนท่ียอมรับนับ 

(5) ลําดับท่ี 5 ความตองการตระหนักรูเขาใจสรรส่ิง(needs to Know and Understand) 
คือการอยากรูอยากเขาใจ อยากมีความสามารถ อยากมีทักษะประสบการณ 

(6) ลําดับท่ี 6 ความตองการทางสุนทรียะ ความดีงาม (aesthetic needs) ไดแก 
ความตองการบรรลุความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอียดออนทางจิตใจ 

(7) ลําดับท่ี 7 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (self - actualization needs) 
เปนความตองการระดับสูงของมนุษย ซ่ึงจพแตกตางกันไปตามความคิดของตนและนับถือความฝน
สูงสุกของแตละคนไดแกความตองการบรรลุความดี ความงาม คุณธรรม และความละเอียดออนทาง
จิตใจ 

จากทฤษฎีของมาสโลว จะเห็นไดวามนุษยพยายามท่ีจะตอบสนองความตองการของ
ตนเองอยางตอเนื่องเรียงลําดับเปนข้ันตอนความสําคัญ กลาวคือ ในขณะท่ีความตองการที่รุนแรง
กวาไดรับการตอบสนองใหเกิดความพึงพอใจแลว ความตองการอ่ืนๆก็จะเกิดตามข้ึนมาแทนท่ี 
ขณะท่ีมนุษยเกิดความตองการ มนุษยจะกระทําการหลายรูปแบบเพื่อหาทางสนองความตองการ
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ของตนเอง การพัฒนาตนเองหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให
ไดมาซ่ึงความตองการหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองก็เปนอีกรูปแบบหน่ึงเพื่อใหไดมาซ่ึง
ความตองการดังกลาว ซ่ึงหลักการของทฤษฎีนี้สามารถใชเปนปนวทางในการสรางแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองของครูได 

2.2.2 ความหมายของครู 
“ครู” มีความหมายลึกซ้ึงกวางขวางมาก แตถาดูจากรากศัพท ภาษาบาลีวา “ครุ” หรือ 

ภาษาสันสกฤตวา “คุรุ” นั้น มีความหมายวา “ผูส่ังสอนศิษย หรือ ผูควรไดรับการเคารพ”  ไดมีผูให
ความหมายของคําวา “ครู” ไวหลายอยาง เชน “ครู” คือ ผูทํา หนาท่ีสอนและใหความรูแกศิษย 
เพื่อใหศิษยเกิดความรู ความกาวหนาในสาขาวิชานั้นๆ  ยนต ชุมจิต (2541: 29) ไดอธิบายคําวา “ครู” 
[online] ดังนี้ 

1. ครู เปนผูนําทางศิษยไปสูคุณธรรมช้ันสูง 
2. ครู คือ ผูอบรมส่ังสอนถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย เปนผูมีความหนักแนน ควรแก

การเคารพของลูกศิษย 
3. ครู คือผูประกอบอาชีพอยางหนึ่งท่ีทําหนาท่ีสอน มักใชกับผูสอนในระดับตํ่า กวา

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 
รังสรรค แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550: 38) ไดใหความเห็นวา 

“ครู” คือ 
ครู คือ ผูท่ีใหความรูไมจํากัดทุกท่ีทุกเม่ือ ครูตองเต็มไปดวยความรู และรูจัก ขวนขวาย

หาองคความรูใหมๆ สะสมความดี มีบารมีมาก และครูท่ีดีจะตองไมปดบัง ความรู ควรมีจิตและ
วิญญาณของความเปนครู 

ครู คือ ผูเติมเต็ม การท่ีครูจะเปนผูเติมเต็มได ครูควรจะเปนผูแสวงหาความรู ตอง 
วิเคราะห วิจัย วิจารณ และมาบูรณาการความรูตางๆ เขาดวยกัน 

ครู คือ ผูท่ีมีเมตตา จะตองสอนเต็มท่ีโดยไมมีการขี้เกียจหรือปดบังไมใหความรู เต็มท่ี 
ครูตองไมลําเอียง ไมเบียดเบียนศิษย 

ในหนังสือ พจนะสารานุกรมไทย เปล้ือง ณ นคร (2516: 89) ไดใหความหมายของคําวา 
“ครู” ไวดังนี้ 

(1) ผูมีความหนักแนน 
(2) ผูควรแกการเคารพของศิษย 
(3) ผูส่ังสอน 
นอกจากนี้ คําวา “ครู” ยังมีความหมายอ่ืนๆ ไดอีก เชน  
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(1) “ครู คือ ปูชนียบุคคล” หมายถึง ครูท่ีเสียสละ เอาใจใสเพื่อความเจริญ ของศิษย ซ่ึง
เปนบุคคลท่ีควรเคารพเทิดทูน  

(2) “ครู คือ แมพิมพของชาติ” หมายถึง การเปนแบบอยางท่ีดีของลูกศิษยท่ีจะ ปฏิบัติ
ตัวตามอยางครู  

(3) “ครู คือ ผูแจวเรือจาง” หมายถึง อาชีพครูเปนอาชีพท่ีไมกอใหเกิดความ รํ่ารวย ครู
ตองมีความพอใจในความเปนอยูอยาง สงบเรียบรอย อยาหวั่นไหวตอลาภ ยศ ความ สะดวกสบาย  

โดยสรุปอาจกลาวไดวา ครู คือ ผูท่ีทําหนาท่ีสอนใหศิษยเกิดความรู และมี คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี นําประโยชนใหแกสังคมไดในอนาคต 

2.2.3 ความสําคัญของครู 
บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสังคม และ

ประเทศชาติ คือ ครู เพราะสังคมครูเปนผูท่ีรับหนาท่ีดานการเรียน การสอน และสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ฉะนั้นในความเปนครูจึงตองการความรักและเอาใจใสเด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเด็ก ชุมชน มีความมุงม่ัน และ
อุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก (ทัศนีย  กงจักร 2550: บทนํา) 

ฟน นามบุรี (2550:บทนํา)ครูมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู แมวา
บทบาทของครูจะเปล่ียนไปจากเดิมท่ีครูจะเนนตัวเองเปนศูนยกลางจะตองถายทอดเนื้อหาความรู
ใหแกผูเรียนมากๆ แลวเปล่ียนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหแกผูเรียน แลวมาวางแผน
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผุเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรู ซ่ึงตองใชความสามารถและ 
ความพยายามเปนอยางมากในการสรางสารรคกิจกรรม เม่ือดําเนินกิจกรรมครูจะตองคอย
สังเกตการณและใหความชวยเหลือผูเรียน ตลอดจนปรับเปล่ียนกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและ
บรรลุวัตถุประสงค 

อํานาจ จันทรแปน (อางถึงใน ฟน นามบุรี 2550: 13) ไดกลาววา การพัฒนาครูอาจารย 
จะสงผลในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ชวยใหครู – อาจารยปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ชวยใหครู – อาจารยกาวทันตอการเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวิทยาศสตร

และเทคโนโลยี 
3. สงเสริมใหครู – อาจารย ไดขยัน ขยายความรู ความคิดของตนเอง ท้ังแนวกวางและ

แนวลึก 
4. สงเสริมใหครู – อาจารยมีโอกาสนํานวัตกรรมมาใชในหองเรียน หรือโรงเรียน 
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กลาวไดวา ครูมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากครูคือผูท่ีอบรมบม
นิสัยใหผูเรียนเปนคนท่ีดี ท่ีเกง มีความรูความสามารถ เปนตัวอยางท่ีดีใหกับลูกศิษยได ท้ังนี้ครูท่ีดี
ตองมีท้ังคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.4 ระดับคุณภาพครู 
โกวิท ประวาลพฤกษ (อางถึงใน คมกริช สงาสมสุวรรณ 2547: 13 – 14 
ครูท่ีมีความรูความสามารถความสามารถสูงยอมชํานาญในการจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ลงมือลงมือทํา อันจะนําไปสูผลการเรียนท่ีแทจริง แตถาครูมีความสามารรถตํ่า ก็จะเปนเพียงผูบอก
ความรู นักเรียนก็จะเกิดแตความรูความจํา มีนิสัยในการมทองจํา คอยฟงคําบอกของครู ตัดสินใจ
เองไมเปน ซ่ึงจะนําไปสูคุณภาพประชากรที่ไมเปนผูผลิตผลงาน ดังนั้น เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในพฤติกรรมการสอนของครู ใหครูเปนมืออาชีพ คุรุสภาพจึงไดจัดเกณฑมาตรฐานและระดับ
คุณภาพของครูเพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินคุณภาพครู ซ่ึงมีรายละเอียดของระดับคุณภาพแตละ
ระดับมีดังนี้ 

ระดับ 1 ครูปฏิบัติการเปนครูท่ีปฏิบัติงานโดยยังตองอาศัยการช้ีแนะ การส่ังการรูปแบบ
จากผูอ่ืน หรือคําส่ังเอกสารแบบแผนตางๆ และมีความมุงม่ันท่ีจะทําตามแบบแผนนั้นๆ ใหสมบูรณ 
โดยคํานึงถึงเปาหมายปลายทางเปนลําดับรอง 

การสอนมุงเนื้อหา ผูสอนเปนผูบอกความรูตมแผนท่ีกําหนด กิจกรรมทุกอยางตัดสินใจ
โดยครู มีส่ือเนนความรูความจํา ประเมินผลเนนการทดสอบเกิดผลตอผูเรียนในดานความรูความ
จําเปนสวนใหญ ผลงานของผูเรียนแบบเดียวกันตามท่ีครูกาํหนด รายงานผลเปนภาพรวมของผูเรียน
ท้ังช้ัน 

เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับตนเอง เนนความถูกตองตามระเบียบ
กฎเกณฑมากกวาเปาหมายของงาน หรือผลท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการ 

ระดับ  2  ครูชํานาญการ  เปนครู ท่ีปฏิบัติงาน  โดยมีกระบวนการพัฒนาไปสู
ความสามารถในการคิดเอง ทําเอง ตัดสินใจเองได โดยมีความมุงม่ันท่ีจะลงมือทํา รูจักกําหนด
เปาหมายของงานไปท่ีผูรับบริการ แตยังไมมีข้ันตอนการดําเนินงานไปสูเปาหมายนั้นอยางชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 

การสอนมุงเนนความรูความเขาใจ มีตัวอยางมากข้ึน ดัดแปลงแผนส่ือ ใหเหมาะสมกับ
สภาพจํากัดตางๆ ได มีอุปกรณมากข้ึน ผลงานของผูเรียนยังเปนเร่ืองเดียวกัน แตมีรายละเอียด
แตกตางกัน รายงานผลเปนกลุม 

เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงคความถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑ ใหความสําคัญตอก
ระบวนการ และเนนผลที่เกิดข้ึนกับตนเองผูรับบริการเทาๆกัน 
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ระดับ 3 ครูเช่ียวชาญ เปนครูท่ีปฏิบัติงานอยางมีเปาหมาย มีข้ันตอนการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ สรางสรรคงาน คิดและตัดสินใจเองได จัดลําดับความสําคัญของงานได เนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนสําคัญ 

การสอนมุงเนนกระบวนการคิด ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนสวนใหญ ครู
ใชคําถามมากข้ึน ถามหาวิธีการ มีแผนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนเอง จัดทําเองได เหมาะสมกับผูเรียนเปย
รายบุคคล ใชส่ือเนนกระบวนการเรียนรูมากข้ึน คําตอบของผูเรียนหลากหลายเกิดการแสวงหาและ
สรุปความรูของผูเรียนตามเปาหมายของครู กลาคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรค 

เปาหมายการในการพัฒนาคํานึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนกับผูรับบริการอยางรอบดานสมดุลท่ัง
ถึงและเสมอภาค 

ระดับ  4 ครูเ ช่ียวชาญพิ เศษ  เปนครูท่ีดํา เนินงานตางๆ  โดยคํานึงถึงบุคคลอ่ืน
องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะไดรับประโยชนจากการปฏิบัตินั้นๆ แตยังไมสามารถสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน สรางความเปนการสรางเอกภาพในทุกๆสวน ทุกองคประกอบตางๆนั้นได 

การสอนมุงเนนการพัฒนาจริง ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกรเรียน กิจกรรมและ
ส่ือสอดคลองสัมพันธกัน สงผลตอการพัฒนาการ และความสามารถของผูเรียนแตละคน ใหโอกาส
ในการแสดงออกอยางอิสระ ผลงานของผูเรียนแตกตางกันตามกระบวนการเรียนการสอนท่ีเลือก
เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่ เกิดขึ้นกับผู รับบริการและการพัฒนาวิชาชีพหรือแผน 
การพัฒนาสังคม 

2.2.5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของครู 
อํานาจ  เจนจิตศิริ (2546:32)การพัฒนาตนเองหมายถึง ความตองการพัฒนาการเรียนรู

เนื้อหาวิชาตางๆ ดวยวืธีการคนควาความรูในหลายๆรูปแบบ จากแหลงตางๆ ซ่ึงกระทําดวยตนเอง 
และองคการสามารถสนับสนุนไดโดยการจัดใหมีหองสมุดหรือจัดสถานท่ีเก็บหนังสือ บทความ
และเอกสารตางๆที่สําคัญสําหรับใชในการพัฒนาความรูใหบุคลากรไดอายหรือเรียนรูดวยตนเอง 
เพื่อนําไปใชพัฒนาตนเองเกิดความรูกวางขวางมากข้ึน รวมท้ังเปดโอกาสใหมีการศึกษาหรือ
ฝกอบรมท้ังเปนทางการหรือไมเปนทางการ 

การพัฒนาตนเองของครูอาจทําใหเกิดการการใฝรู มองการณไกล ทํางานเปนคณะมี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถผสมผสานนําเอาภูมิ
ปญญามาประยุกตใชในการสอน และการจัดกิจกรรมกับผูเรียนได โรงเรียนเปนหนวยงานท่ีมี
ความสําคัญยิ่งในระกบบการศึกษา เพราะเปนหนวยงานท่ีนําเอาปรัชญาการศึกษาของชาติมาสู 
การปฏิบัติในโรงเรียน อันจะกอใหเกิดผลโดยตรงตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน อยางไรก็ตาม 
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การบริหารงานโรงเรียนและการดําเนินงาน จะบรรลุจุดมุงหมายหรือไมนั้นข้ึนอยูกับคุณภาพของ
บุคลากร จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญ 

2.2.6 ความสําคัญการพัฒนาตนเองของครู 
การพัฒนาตนเองของครูอาจทําใหเกิดการการใฝรู มองการณไกล ทํางานเปนคณะมี

คุณธรรม มีความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถผสมผสานนําเอาภูมิ
ปญญามาประยุกตใชในการสอน และการจัดกิจกรรมกับผูเรียนได โรงเรียนเปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญยิ่งในระกบบการศึกษา เพราะเปนหนวยงานท่ีนําเอาปรัชญาการศึกษาของชาติมาสูการ
ปฏิบัติในโรงเรียน อันจะกอใหเกิดผลโดยตรงตอการพัฒนาเด็กและเยาวชน อยางไรก็ตาม การ
บริหารงานโรงเรียนและการดําเนินงาน จะบรรลุจุดมุงหมายหรือไมนั้นข้ึนอยูกับคุณภาพของ
บุคลากร จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร ซ่ึงความตองการพัฒนามีหลายลักษณะ แตท่ีจะศึกษาคือ ความตองการพัฒนาของปจเจก
บุคคล ถึงแมวาโรงเรียนจะรับผิดชอบแผนการพัฒนาบุคคลอยางเปนระบบ แตความรับผิดชอบ
เทาท่ีเปนอยูในการจะปรับปรุงปรัสิทธิผลของแตละบุคคลอยางเปนระบบ แตความรับผิดชอบเทาท่ี
เปนอยูในการจะปรับปรุงประสิทธิผลของแตละคนยอมข้ึนอยูกับตัวของแตละบุคคลเอง ส่ิงท่ี
จะตองพัฒนาในตับบุคคลเปนรายบุคคลนั้น ยอมไดมาจากขอมูลและรายละเอียดตางๆ จาก
หลักฐานการสรรหา การคัดเลือก การจูงใจ การประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงขอมูลท่ี
ไดสามารถนํามาเปนฐานขอมูลท่ีจะชวยพัฒนาบุคลากรไดรับการพัฒนาอะไร และอยางใด (เมธี 
ปลันธนานนท อางถึงใน ทัศนีย กงจักร 2550: 13) 
 
2.3 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

2.3.1 ความหมายของมาตรฐานวิชาทางการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ี พึง

ประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหแก
ผูรับบริการจากวิชาชีพไดวา เปนบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการท่ีมีกฎหมายใหความสําคัญ
กับวิชาชีพทางการศึกษา  และกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้น  เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ตองใชความรู ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ 

2.3.2 มาตรฐานวิชาชีพครู 
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู คือขอกําหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค

ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในการประกอบวิชาชีพครู ซ่ึงคุรุสภา ในฐานะองคกรวิชาชีพ ไดเสนอเกณฑ
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มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาพ พ.ศ. 2537 ตอคณะกรรมการครู เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประเมินและพัฒนาครู คณะกรรมการขาราชการครูนําเสนอเกณฑดังกลางตอกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงศึกษาธิการไดรับเปนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือถือ
ปฏิบัติแลว (สุภา สุขวิบูลย 2549:29) โดยผูประกอบวิชาชีพจะตองนํามาตรฐานวิชาชีพเปน
หลักเกณฑในประกอบวิชาชีพคุรุสภาซึ่งเปนองคกรวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ. ครู พ.ศ. 2488 ได
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ไว 3 ดาน คือ 

1. เกณฑมาตรฐาน ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
2. เกณฑมาตรฐาน ดานการปฏิบัติงาน 
3. เกณฑมาตรฐาน ดานการปฏิบัติตน 
(1) เกณฑมาตรฐาน ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
“มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับความรู

และประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ซ่ึงผูตองการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาตองมีเพียงพอท่ีสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได ผูประกอบวิชาชีพครูตองมี
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานความรู 
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภา

รับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี้ 
(1)  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
(2)  การพัฒนาหลักสูตร 
(3)  การจดัการเรียนรู 
(4)  จิตวิทยาสําหรับครู 
(5)  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
(6)  การบริหารจัดการในหองเรียน 
(7)  การวิจัยทางการศึกษา 
(8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(9)  ความเปนครู 
สาระความรู และ สมรรถนะของครู 
(1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 

สาระความรู 
(1)  ภาษาไทยสําหรับครู  
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(2)  ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนๆ สําหรับครู  
(3)  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 
สมรรถนะ 
(1) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย เพื่อการส่ือ

ความหมาย ไดอยางถูกตอง 
(2) สามารถใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ หรือ 

ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ เพื่อการส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 
(3) สามารถใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 

(2) การพัฒนาหลักสูตร 
สาระความรู 
(1)  ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
(2)  ประวัติความเปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
(3)  วิสัยทัศนและแผนพฒันาการศึกษาไทย 
(4)  ทฤษฎีหลักสูตร 
(5)  การพัฒนาหลักสูตร 
(6)  มาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันของหลักสูตร 
(7)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(8)  ปญหาและแนวโนมการพัฒนาหลักสูตร 
สมรรถนะ 
(1)  สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคและตลอดภาค 
(2)  สามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวยัของผูเรียน 
(3)  สามารถเลือกใช พัฒนาและสรางส่ืออุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
(4) สามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนและจําแนกระดับการ

เรียนรูของผูเรียนจากการประเมินผล 
(3) การจัดการเรียนรู 

สาระเรียนรู 
(1)  ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน 
(2)  รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
(3)  การออกแบบและการจดัประสบการณการเรียนรู 
(4)  การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู 
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(5)  การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 
(6)  เทคนิคและวิทยาการจดัการเรียนรู 
(7)  การใชและการผลิตส่ือและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู 
(8)  การจัดการเรียนรูแบบยดึผูเรียนเปนสําคัญ 
(9)  การประเมินผลการเรียนรู 
สมรรถนะ 
(1)  สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาค และตลอดภาค 
(2)  สามารถออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวยัของผูเรียน 
(3)  สามารถเลือกใช พัฒนาและสรางส่ืออุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
(4) สามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของผู เ รียนและจําแนกระดับ  

การเรียนรูของ ผูเรียนจากการประเมินผล 
(4)  จิตวิทยาสําหรับครู 

สาระความรู 
(1)  จิตวิทยาพืน้ฐานท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย 
(2)  จิตวิทยาการศึกษา 
(3)  จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
สมรรถนะ 
(1)  เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 
(2)  สามารถชวยเลือกผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพของตน 
(3)  สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(4)  สามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

(5)  การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
สาระความรู 
(1)  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(2)  การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
(3)  การประเมินตามสภาพจริง 
(4)  การประเมินจากแฟมสะสมงาน 
(5)  การประเมินภาคปฏิบัต ิ
(6)  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
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สมรรถนะ 
(1)  สามารถวัดและประเมินผลไดตามสภาพความเปนจริง 
(2) สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและ

หลักสูตร 
(6) การบริหารจัดการในหองเรียน 

สาระความรู 
(1)  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
(2)  ภาวะผูนําทางการศึกษา 
(3)  การคิดอยางเปนระบบ 
(4)  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร 
(5)  มนุษยสัมพันธในองคกร 
(6)  การติดตอส่ือสารในองคกร 
(7)  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
(8)  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(9)  การทํางานเปนทีม 
(10)  การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
(11)  การจัดโครงการฝกอาชีพ 
(12)  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพฒันา 
(13)  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
(14)  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
สมรรถนะ 
(1)  มีภาวะผูนาํ 
(2)  สามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน 
(3)  สามารถส่ือสารไดอยางมีคุณภาพ 
(4)  สามารถในการประสานประโยชน 
(5)  สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการ 
(7)  การวิจัยทางการศึกษา 
สาระความรู 
(1)  ทฤษฎีการวิจัย 
(2)  รูปแบบการวิจัย 
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(3)  การออกแบบการวิจยั 
(4)  กระบวนการวิจยั 
(5)  สถิติเพื่อการวิจัย 
(6)  การวิจัยในช้ันเรียน 
(7)  การฝกปฏิบัติการวิจยั 
(8)  การนําเสนอผลงานวิจยั 
(9)  การคนควาศึกษางานวิจยัในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
(10)  การใชกระบวนการวิจยัในการแกปญหา 
(11)  การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย 
สมรรถนะ 
(1)  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
(2)  สามารถทําวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

(8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สาระความรู 
(1) แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู 
(2)  เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(3)  การวิเคราะหปญหาท่ีเกดิจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(4)  แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
(5)  การออกแบบการสรางการนําไปใชการประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 
สมรรถนะ 
(1)  สามารถเลือกใช ออกแบบ และปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือใหผูเรียกเกิดการเรียนรูท่ีด ี
(2)  สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนรูท่ีด ี
(3)  สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
(9)  ความเปนครู 
สาระความรู 
(1)  ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หนาท่ี ภาระงานของครู 
(2)  พัฒนาการของวิชาชีพครู 
(3)  คุณลักษณะของครูท่ีดี 
(4)  การสรางทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 
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(5)  การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู 
(6)  การเปนบคุคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวชิาการ 
(7)  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
(8)  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
(9)  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
สมรรถนะ 
(1)  รักเมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน 
(2)  อดทนและรับผิดชอบ 
(3)  เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 
(4)  มีวิสัยทัศน 
(5)  ศรัทธาในวิชาชีพครู 
(6)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
มาตรฐานประสบการณครู 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               

ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป และผานเกณฑการประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปน้ี 

(1)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
(2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

(2)  เกณฑมาตรฐาน ดานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูเสมอ 
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาคนควา

เพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ท่ีองคการ
หรือหนวย หรือสมาคมจัดข้ึน เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ 
เปนตน ท้ังนีต้องมีผลงานหรือรายการท่ีปรากฏชัดเจน  

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 
ระดับท่ี 1  แสวงหาความรูเกีย่วกับวิชาชีพครูอยูเสมอ โดยพิจารณาจาก 

1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และส่ือตางๆ 
2. การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาชีพครู 

ระดับท่ี 2  มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 
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1. เปนสมาชิกและการเขารวมในกิจกรรมขององคกร สมาคม ชมชมท่ีสงเสริม
การพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากท่ีทางราชการจัดต้ัง    

2. เปนผูดําเนินการหรือการมีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรมขององคกร
วิชาชีพครู 

3. การเผยแพรความรูทางวิชาการ 
ระดับท่ี 3  เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก 

1. เปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานขององคกร สมาคมที่สงเสริม
การพัฒนาวิชาชีพครูนอกเหนือจากท่ีทางราชการจัดต้ัง 

2. เปนวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครู 

3. เปนผูจัดทําและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา 
4. มีผลงานทางวิชาการเผยแพรอยูเสมอ 

มาตรฐานท่ี 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผล ท่ีจะเกิดแกผูเรียน 
การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับผูเรียน หมายถึง การเลือก

อยางชาญฉลาดดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 
ระดับท่ี 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนเฉพาะใน 

ดานการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยพิจารณาจาก 
1. เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดจริง 
2. เปนกิจกรรมสรางนิสัยในการลงมือปฏิบัติแกผูเรียน 
3. เปนกิจกรรมสรางคุณธรรมท่ีมีผลใหผูเรียนปฏิบัติตาม 
ระดับท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียนท้ังในดานการเรียน

การสอนในช้ันเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 
1. เลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลําดับความสําคัญ กอนหลังโดยใหความสําคัญกับ

กิจกรรมท่ีมีผลตอเด็กโดยตรง มากกวากิจกรรมท่ีมีผลตอเด็กโดยออม 
ระดับ 3 ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกดานในหนาท่ีครูใหสอดคลองสัมพันธกัน และสงตอ

ทางการพัฒนาผลโดยตรงตอการพัฒนาผูเรียนทุกดาน โดยพิจารณาจาก 
1. กิจกรรมทุกอยางมีความสัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียน 
2. กิจกรรมและงานตางๆ ในหนาท่ีครูสงผลการพัฒนาความสามารถของผูเรียนทุกดาน 
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3. กิจกรรมและปฏิบัติงานตางๆแสดงถึงความสัมพันธในการพัฒนาความสามารถของ
ผูเรียนอยางเปนระบบ ใหสงผลถึงตัวผูเรียนอยางชัดเจน 

มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
การมุงม่ันพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถของครู  

ท่ีจะใหเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ตามความถนัดความสนใจ ความตองการโดยวิเคราะห 
วินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียนปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีใหไดผลดีกวาเดิม รวมท้ัง
การสงเสริมพัฒนาการ ดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปนระบบ 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 
ระดับท่ี 1 มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน โดยพิจารณาจาก 
1. การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียนดานตางๆ เปน

หลัก 
2. การสอนซอมเสริมตามขอบกพรองของผูเรียน 
ระดับท่ี 2 มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน และพัฒนาความสามารถของผูเรียนให

สูงข้ึนกวาเดิม โดยพิจารณาจาก 
1. การตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน โดยใชพัฒนาการของผูเรียนดานตางๆ เปน

หลัก 
2. การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผูเรียน โดยการปรับเปล่ียนวิธีสอนตามดานท่ี

บกพรองอยางเหมาะสม 
ระดับท่ี 3 พัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงข้ึนเต็มขีดความสามารถของแตละคน

อยางมีระบบ โดยพิจารณาจาก 
1. การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของผูเรียนเปนรายคน เปนรายสมรรถภาพ 
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของผูเรียนเหมาะสมและเต็มศักยภาพ

ตามลําดับข้ันการพัฒนา 
3. การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผูเรียนรายบุคคล โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูหลายรูปแบบ อยางเปนระบบ 
มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช ปรับปรุง

หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีสามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู 
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ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 4 
ระดับท่ี 1 เลือกใชแผนการสอนท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
1. แผนการสอนท่ีใชมีองคประกอบตางๆ ครบถวน สัมพันธกัน 
2. แผนการสอนท่ีใชเนนผูเรียนเปนศูนยการเรียน 
3. แผนการสอนท่ีใหเนนกิจกรรมการปฏิบัติ ตามกระบวนการ 
แสวงหาความรูและสรางความรู 
ระดับท่ี 2 ปรับปรุงแผนการสอนท่ีมีอยูใหสอดคลองกับขอจํากัดของผูเรียน ครูและ

สถานศึกษาโดยพิจารณาจาก 
1. แผนการสอนท่ีปรับปรุงมีองค 
2. แผนการสอนท่ีปรับปรุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนปฏิบัติจริงมากข้ึน 
3. แผนการสอนท่ีปรับปรุง สอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและขอจํากัดของ

สถานศึกษา 
ระดับท่ี 3 สรางและพัฒนาแผนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวยตนเองโดย

พิจารณาจาก 
1. แผนการสอนท่ีสรางและพัฒนาข้ึนมีองคประกอบตางๆครบถวน สัมพันธกัน 
2. แผนการสอนท่ีสรางและพัฒนาขึ้นเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนผูปฏิบัติและคนหาคําตอบดวยตนเอง 
3. แผนการสอนท่ีสรางและพัฒนาข้ึน สอดคลองกับความสามารถของผูเรียน และ

ขอจํากัดของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
การพัฒนาส่ือการเรียนการอสนใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐคิดคนผลิต 

เลือกใชปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารส่ิงพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 5 
ระดับท่ี 1 เลือกใชส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
1. ความสัมพันธของส่ือการเรียนการสอนกับองคประกอบการสอน คือ ผู เรียน 

กิจกรรมการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู 
ระดับท่ี 2 การใชส่ือการเรียนการสอนไดเหมาะสมและใหผูเรียนไดมีสวนรวมโดย

พิจารณาจาก 
1. ความเหมาะสมของส่ือกับผูเรียน กิจกรรม และจุดประสงคการเรียนรู 
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2. ผูเรียนมีสวนรวมในการใชและบํารุงรักษา 
3. ส่ือมีความหลากหลาย ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน เนนการลงมือปฏิบัติของ

ผูเรียน 
4. ผูเรียนไดใชส่ือการเรียนการสอน ตามความรูสึกนึกคิด และการตัดสินใจของตนเอง 
ระดับท่ี 3 คิดคน ผลิตและปรับปรุง ส่ือการเรียนการสอน ท่ีมีผลตอการเรียนรูและให

ผูเรียนมีสวนรวม โดยพิจารณาจาก 

1. ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน ผลิต และใชส่ือการเรียนการสอน 
2. ส่ือการเรียนการสอนไดมาจากวัสดใุนทองถ่ิน 
3. ประเมินผลการใชส่ือ และปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
4. การเผยแพร การใชส่ือ การเรียนการสอนท่ีใชไดผลแลว 
มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของ
บุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูท้ังหลายไดดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมและนิสัยในการ
ปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 

ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 6 
ระดับท่ี 1 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเปนหลัก โดยพิจารณาจาก 
1. ผูสอนเปนผูบอกความรู 
2. ผูเรียนปฏิบัติงานตามแบบ หรือทําตามตัวอยาง 
3. ผูเรียนทําตามขอกําหนด หรือคําส่ัง 
ระดับท่ี 2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยดึความคิดรวบยอด(Concept) 
เปนหลัก โดยพิจารณาจาก 
1. ผูสอนเปนผูชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนลงมือทํางานตามกระบวนการสรางความคิด

รวบยอด 
2. ผูเรียนคนหาความรู และสรุปความคิดรวบยอดไดเองตามคําแนะนํา 
ระดับท่ี 3 จัดกจิกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการสรางนิสัยเปนหลักโดย 
พิจารณาจาก 
1. ผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนคนหาความรูและพัฒนาความรูใหไดสมบูรณยิ่งๆ ข้ึน 

โดยใชสถานการณตางๆ 
2. ผูเรียนเลือกปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ 
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3. ผูเรียนประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง 
4. การเรียนการสอนมุงเนนการสรางนิสัยการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัว

ผูเรียนตลอดไป 
มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงานผล

การพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุม สาเหตุ ปจจัย และการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปญหาความตองการของผูเรียนท่ีตองไดรับการพัฒนา และเปาหมายของการพัฒนา
ผูเรียน 

2. เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีนํามาใชเพือ่การพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน และข้ันตอน วิธีการ ใชเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมนั้น 

3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการท่ีกําหนดท่ีเกิดกับผูเรียน 
4. ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งข้ึน 
ระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 
ระดับท่ี 1  เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวมของกลุม 
ผูเรียนหรือหองเรียนท่ีรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 
1. ขอมูลสภาพปญหา ความตองการและเปาหมายในการพัฒนาท่ีเปนภาพรวมกลุม

ใหญ หรือผูเรียนท้ังหอง 
2. เทคนิควิธีการ นวัตกรรมท่ีนาํเสนอเปนเทคนิคท่ีใชกับผูเรียนแบบเดียวกันท้ังหอง 
3. รายงานผลการใชเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรม เปนภาพรวมของการพัฒนาผูเรียน

ท้ังหอง 
ระดับท่ี 2 เปนรายงานการพฒันาคุณภาพท่ีแสดงถึงการพัฒนาผูเรียน 
จําแนกเปนกลุมตางๆ ของหองเรียนท่ีรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก 
1. ขอมูลสภาพปญหา ความตองการและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนท่ีจําแนกเปน

กลุม เกง กลุมปานกลางกลุมออน หรือกลุมเฉพาะอยางอ่ืน 
2. เทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผูเรียน สนองตอบตอสภาพ

ของผูเรียนรายกลุม 
3. รายงานผลการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมแสดงผลการพัฒนาผูเรียนเปนราย

กลุม 
4. ขอเสนอในการพัฒนาผูเรียน สอดคลองตอการพัฒนาในแตละระดับผูเรียน 
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ระดับท่ี 3 เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพท่ีแสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเปน
รายบุคคล โดยพิจารณาจาก 

1. ขอมูลสภาพปญหาความตองการ และเปาหมายการพัฒนาผูเรียนท่ีจําแนกเปน
รายบุคคล 

2. เทคนิควิธีการและนวัตกรรมท่ีนําเสนอในการพัฒนาผูเรียน สนองตอบตอสภาพ
ความแตกตาง ความสนใจ และความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล 

3. รายงานผลการใชเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรม แสดงถึงการพัฒนาของผูเรียนเปน
รายบุคคล 

มาตรฐานท่ี 8ปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและ

ปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสม กับความเปนครู
อยางสมํ่าเสมอ ท่ีทําใหผูเรียนเล่ือมใส ศรัทธา และถือเปนแบบอยาง 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 8 
ระดับท่ี 1 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจาก 
1. การแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ การใชวาจาสุภาพ 
2. มีความประพฤติเรียบรอย 
3. มีความเมตตากรุณาตอผูเรียน 
4. รับผิดชอบปฏิบัติงานอยางขยันขันแข็ง 
ระดับท่ี 2  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ ใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรอง

ใน 
ลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกในการะบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณา

จาก 
1. การใหคําแนะนํา 
2. การเชิญชวนใหปฏิบัติ 
3. การแกไขขอบกพรอง 
4. การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
ระดับท่ี 3 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี จนผูเรียนเกิดความศรัทธา และปฏิบัติตนตาม

แบบอยางท่ีเลือกแลว เปนปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 
1. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 
2. เปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง 
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3. เสริมแรงทางบวกแกผูเรียน 
4. เผยแพรวิธีการที่ถูกตองในการสรางคุณธรรม 
มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
การรวมมือกับผู อ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรคหมายถึง  การตระหนักถึง

ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับความรู ความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวม
รับผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 9 
ระดับท่ี 1 ปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนบรรลุ

วัตถุประสงคของงาน โดยพิจารณาจาก 
1. ความเขาใจงาน 
2. ความสําเร็จของงาน 
3. ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
ระดับท่ี 2  อาสาเขารวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามความรูความสามารถและ 

ความถนัด ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก 
1. เขารวมวางแผน และแบงงานกันทํา 
2. การปฏิบัติงานอยางสรางสรรค โดยยึดประโยชนของสวนรวม 
3. ความพึงพอใจในบทบาทของตนท่ีชวยใหผลงานบรรลุเปาหมาย 
4. ผลงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย 
ระดับท่ี 3  มุงม่ันพัฒนางานและสถานศึกษาอยางเปนระบบจนเปนนิสัย โดยพิจารณา

จาก 
1. การเปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตามเปาหมายอยางครอบคลุม และสัมพันธกับงาน

อ่ืน ท่ีเกี่ยวของ 
2. การเปนผูนําในการพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนระบบ 
3. การชวยเหลือและพัฒนาผูรวมงาน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกลุม แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนางาน 
มาตรฐานท่ี 10 ความรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
การรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึความสําคัญ  

รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรู ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงาน 
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เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเต็มใจ 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 10 
ระดับท่ี 1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวน

บรรลุวัตถุประสงคของงาน โดยพิจารณาจาก 
1. ความรูความเขาใจท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ความสําเร็จของงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3. ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 
ระดับที่ 2 อาสาเขารวมปฏิบัติงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับชุมชนตามความรู

ความสามารถ 
หรือความถนัด โดยพิจารณาจาก 
1. การเขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา 
2. การปฏิบัติงานอยางสรางสรรค โดยยึดถือประโยชนของสวนรวม 
3. ความพึงพอใจในระหวางการปฏิบัติงาน 
4. ความพึงพอใจในบทบาทของตนท่ีชวยใหผลงานบรรลุเปาหมาย 
ระดับท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาการศึกษาเพ่ือชุมชน และความรวมมือกันพัฒนาการศึกษา เพื่อ

การพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ เปนนิสัย โดยพิจารณาจาก 
1. การเปนผูนําในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมและสัมพันธกับงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของ 
2. การเปนผูนําในการพัฒนาทําใหงานมีประสิทธิภาพเปนระบบ 
3. ชวยเหลือและพัฒนาผูรวมงาน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนและกลุม แลวนํามาปรับปรุงพัฒนา 
มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาการใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา และ

รวบรวมขอมูล ขาวสาร ตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะ สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใช ขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 11 
ระดับท่ี 1 สามารถแสวงหาขอมูล ขาวสาร ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันและ

นํามาใช 
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ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ไดแก การเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวกับสภาพทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน ในระดับประเทศ และระดับโลก โดยพิจารณาจาก 

1. การมีขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนปจจุบัน 
ระดับท่ี 2 สามารถรวบรวมขอมูล ขาวสาร ท่ีจําเปน และนํามาใชในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน ไดแก การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และวิชาชีพครู โยพิจารณาจาก 

1. การวิเคราะหขอมูล และนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับท่ี 3 สามารถจัดระบบ ขอมูล ขาวสาร นํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนได

เปนปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก 
1. การจัดระบบขอมูล ขาวสารได 
2. การใหบริการขอมูล ขาวสารได 
3. การนําขอมูล ขาวสาร ไปใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ 
มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึงการสรางกิจกรรม 

การเรียนรูโดยการนําเอาปญหา หรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการ
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนท่ี
ถาวร เปนแนวทางในการแกปญหาของครูอีกแบบหนึ่งท่ีจะนําเอาวิกฤตตางๆ มาเปนโอกาสในการ
พัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหา แลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนด
เปนกิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ กลาท่ีจะเผชิญ
ปญหาตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆดวยอารมณ หรือแงมุมแบบตรงตัว 
ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน 

(3) เกณฑมาตรฐาน ดานการปฏิบัติตน 
“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความวา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึน เปน

แบบแผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและ
สงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาแก
ผูรับบริการและสังคม อันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 

(1)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ  
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
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(2) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอ
วิชาชีพ และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ  

(3) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมให
กําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

(4) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยท่ี
ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธ์ิใจ 

(5) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังทาง 
กาย วาจา และจิตใจ 

(6) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทาง
กาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ 

(7) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาพโดย
ไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

(8) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค 
โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 

(9) ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ส่ิงแวดลอม รักษาผลประโยชนของ
สวนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
2.4 บริบทของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

2.4.1  สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตั้งอยูเลขท่ี 45 หมูท่ี 9 ตําบล

พืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีจํานวน

นักเรียน 2,053 คน จํานวนครู 90 คน สถานศึกษามีเนื้อท่ี 20 ไร มีอาคารเรียน 1 หลัง มีหองเรียน
ท้ังหมด 48 หอง โรงอาหาร 1 หลัง และหองประกอบการตางๆ ไดแก หองธุรการ หองประชุม 
หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองทดลองวิทยาศาสตร หองพยาบาล หองการงานอาชีพ หองศิลปะ 
หองดนตรี หองนาฏศิลป หองพลศึกษา หองจริยศึกษา หองพัสดุ หองวิชาการ หองปกครอง หอง
สหกรณ 

ลักษณะชุมชน โดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมกึ่งเมืองท่ีมีการต้ังถ่ินฐาน
ของบานเรือนประชากรแบบกระจุกตัว มีประชากรประมาณ 1,500 คน บริเวณใกลเคียงรอบ
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โรงเรียน ไดแก ท่ีทําการองคการมีบริหารสวนตําบลพืชอุดม วัดพืชอุดม ตลาดวิคตอรเรีย ตลาด
คลอง 12 นอกจาก นี้ยังเปนชุมชนท่ีมีบริเวณพื้นท่ีติดตอกัน 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
ฉะเชิงเทรา นครนายก อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมที่สามารถทํานาไดปละ 3 คร้ัง 
เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีคลองระบายนํ้าในโครงการพระราชดําริ ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ การทําขวัญขาว 
และประเพณีลงแขก รําภาขาวสาร ในเทศกาลวันเขาพรรษา การตักบาตรพระรอยในเทศกาลออก
พรรษา พิธีจุดลูกหนูในงานณาปนกิจศพ และประเพณีเปงสงกรานตเปนตน นอกจากนี้ยังมี
หัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียง ไดแก การทําเคร่ืองเงินและผลิตภัณฑจากผักตบชวา รวมท้ังสินคา OTOP 
สวนโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมไมคอยจะสะดวกในการเดินทาง บุคลากร และนักเรียนสวน
ใหญเดินทางไป-กลับ โดยรถโรงเรียน หรือรถรับจางประจําทาง ดานการใชบริการเกี่ยวกับการเงิน
การธนาคาร สามารถใชบริการในบริเวณท่ีใกลท่ีสุด คือธนาคารออมสินสาขาลําลูกกา ตลาดคลอง 
๑๒ มีตู ATM ใหบริการที่ตลาดคลอง 12 หลายธนาคาร ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 84.21 ประกอบอาชีพรับจาง คิด เปนรอยละ 36.02 นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 90.02 จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว 3 คน ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
รายไดเฉล่ียตอครอบครัวตอป 190,000 บาท สถานศึกษาต้ังอยูในชุมชนใกลวัด สถานศึกษา 
พิพิธภัณฑ ชุมชนมี ความสัมพันธท่ีดีกับโรงเรียนในทุกๆ ดาน มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินและองค
ความรูจากวิทยากรมาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน ลําตัดคณะหวังเตะ แมศรีนวล ขําอาจ 
นวดฝาเทา การสอนจากพระสงฆ วัดพืชอุดม ภูมิปญญาทางศาสนาเกี่ยวกับ นรก-สวรรค โรงทํา
เคร่ืองประดับเงินและทองเหลือง สํานักงานจัดหางานจังหวัด ปทุมธานี ผลิตภัณฑ OTOP หมูทุบ
แหลงเรียนรูในชุมชน เชนองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช. คลอง 5) สวนสมุนไพร 
โรงพยาบาลลําลูกกา พิพิธภัณฑบัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิพิธภัณฑการ เกษตร
เฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหก พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราช 

2.4.2  เกียรติยศ ช่ือเสียง และผลงาน/ โครงการดีเดนของสถานศึกษา  
(1) ไดทุนตามโครงการ 1 ทุน 1 อําเภอ ป 2548 และป 2549 
(2) สถานศึกษาเปนท่ีสอบความรูนักธรรมศึกษาช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก ของโรงเรียน 

ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน 
(3) ไดรับถวยรางวัลพระองคโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศ รางวัลชนะเลิศจากการ

แขงขันฟุตบอลเยาวชน 12 ป มธบ.คัพ คร้ังท่ี 4 ป 2548 
(4) ไดรับรางวัลถวยพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ชนะเลิศการแขงขัน

ฟุตบอล 
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(5) ไดรับรางวัลเหรียญทองการแขงขันส่ิงประดิษฐ เรือเก็บคราบนํ้ามันระดับ
นานาชาติ Best 

(6) รางวัลดีเดนโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ป 2549 
(7) ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ป 2550 และป 2551 
(8) ไดรับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษานาดู นาอยู นาเรียน ป 2551 
(9) ไดรับรางวัลโรงเรียนสงเสริมกิจกรรมการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่องต้ังแตป 2550 

และป 2552 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร 
(10) ไดรับเกียรติการจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเกินรอยละ 3 ในป 2551 
(11) ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนท่ีมุงเนนพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานจากสมาคม

พัฒนาวิชาชีพครูแหงประเทศไทย 
(12) โรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน เหรียญทองแดง จากการแขงขันนานาชาติป 2552 

ตามโครงการพัฒนาการเรียนสูสากล ของ สพท.ปทุมธานี เขต 2 
2.4.3  นโยบายของโรงเรียน 

(1) พัฒนาองคกรโครงสรางและงานบริการอยางเปนระบบสอดคลองกับการ ปฏิรูป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

(2) บริหารการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

(3) พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความเปนเลิศทางวิชาการเปนท่ียอมรับของสังคม 
(4) สงเสริมบุคลากรใหมีการพัฒนาตามศักยภาพ 

(4.1) พัฒนากระบวนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน ทองถ่ิน และยกระดับ
คุณภาพผูเรียน 

(4.2) ใหบุคลากรตระหนักในความเปนไทยและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.4.4  วิสัยทัศน 

โรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู คูคุณธรรม รักษวัฒนธรรมไทย สรางจิตสดใส กาย
แข็งแกรง แหลงสรางความเปนเลิศทางวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ 

2.4.5  พันธกิจ 
(1) พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม รักษความเปนไทย 
(2) พัฒนาครูและบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ 
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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(4) สงเสริมการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ 
2.4.6  เปาประสงค 

(1) ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี หางไกลส่ิงเสพติด รักษความเปนไทย 

(2)  ครูและบุคลากรปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(3)  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
(4)   ผูเรียนมีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

2.4.7 กลยุทธและแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
(1)  กลยุทธพฒันาคุณภาพผูเรียน   

(1.1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการประยุกตใช 

(1.2) พฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
(1.3) สงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
(1.4) สงเสริมความเปนไทย 

(2)  กลยุทธพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(2.1)  สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
(2.2)  สงเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  
(2.3)  สงเสริมการทําวิจยัในชั้นเรียน 

(3)  พัฒนาระบบบริหารการจัดการ   
(3.1)  พัฒนาแหลงเรียนรู  
(3.2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยี  
(3.3)  พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  
(3.4)  ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
(3.5)  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีด ี

(4)  สงเสริมการจัดการบริหารจัดการท่ีดี สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแนพระราชดําริ  
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
คูณคํา ราชพล (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการการพัฒนาตนเองของบุคลากร

ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตสังกัดกรมสรางครู สาธารณะรัฐประชาธิปไตย

DPU



47 

ประชาชนลาว เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาของบุคลากรครูสายผูสอนตามตัวแปร 
เพศ สาขาวิชาท่ีสอน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
บุคลากรครูสายผูสอนในมหาวทิยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการวิจัยพบวา 1) ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตมีความตองการพัฒนาตนเอง
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2)ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันะเขตท่ีมีเพศตางกัน
มีความตองการและวิธีการในการพัฒนาตนเองโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3)ครุสายผูสอน
ในมหาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต ท่ีสอนสาขาวิชาท่ีแตกตางกันมีความตองการโดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน 4)ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันะเขตท่ีมีประสบการณในการทํางานท่ี
แตกตางกันมีความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 5)ครูสายผูสอน
ในมหาวิทยาลัยครูสะหวันะเขตท่ีมีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกันมีความตองการในการพัฒนาตนเอง
โดยรวมไมแตกตางกัน 6)ในการวิจัยคร้ังนี้ไดเสนอแนวทางพัฒนาดานวิชาชีพเฉพาะสาขาดาน
วิทยาการสอน และดานวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเปนบทบาทหนาท่ีของครูอาจารย โดยมุงเนนการศึกษาตอ
และการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรใหดียิ่งข้ึน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปไดวาครูท่ีมีภูมิหลังตางกันมี
ความตองการพัฒนาตนเองไมตางกันมาก อาจเนื่องจากตองการมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
ชิลสัน (1982: 27, อางถึงใน มณเฑียร 2550: 24) ท่ีสรางรูปแบบการประเมิน 

ความตองการทางการศึกษาของครู โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการประเมินตนเอง เขาไดกําหนด
นโยบายความตองการทางการศึกษาวา ประกอบดวยความสัมพันธระหวางองคประกอบ 3 
องคประกอบ คือ องคประกอบดานสมรรถนะพ้ืนฐาน องคประกอบดานความเกี่ยวของ และ
องคประกอบดานแรงจูงใจ การกําหนดความตองการทางการศึกษา กระทําโดยวัดปริมาณแตละ
องคประกอบ ใชวิธีการทางคณิตศาสตร หาความสัมพันธรวมกันขององคประกอบความตองการทั้ง 
3 แลวนําคาองคประกอบความตองการดังกลาว มาเรียงลําดับความสําคัญเปนความตองการทางการ
ศึกษา 

Zhou Honhyu 2000 (อางถึงใน  ฟน นามบุรี 2550: 66) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา
ความตองการพัฒนาบุคลากรของครู – อาจารยในมหาวิทยาลัยซูไห ประเทศจีน โดยสอบถามครู – 
อาจารย จํานวน 317 คน ผลการวิจัยพบวา 

(1) ความตองการการพัฒนาบุคลากรของครู – อาจารยมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและ
รายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง 
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(2) ครู – อาจารย ท่ีมีระดับตําแหนงตางกัน มีความตองการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน
ท่ีระดับ .01 ท้ังโดยภาพรวมและรายองคประกอบ โดยหาคาเฉล่ียความตองการพัฒนาบุคลากรของ
ครู – อาจารยท่ีมีระดับตําแหนง 3-5 สูงกวาคาเฉล่ียความตองการการพัฒนาบุคลากรของครู อาจารย
ท่ีมีระดับตําแหนง 6-8 

(3) ครู – อาจารย ท่ีมีประสบการณ ในการปฏิบัติงาน 1-5 ป สูงกวาคาเฉล่ียความ
ตองการพัฒนาบุคลากรของครู – อาจารย ท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 15 ป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปไดวาครูท่ีมีภูมิหลังตางกันมี
ความตองการพัฒนาตนเองตางกันบางแตไมมากนัก เนื่องจากทุกคนตางตองการพัฒนาตนเองอยู
เสมอถึงแมประสบการณจะมากแตก็ยังตองการในสวนขาดอยางเสมอ 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ

การพัฒนาตนเองตามาตรฐานวิชาชีพ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของ
ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1  ประชากร 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
3.3  การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
3.6  เกณฑในการแปลความหมายขอมูล 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการครูโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 90 คน (หนังสือประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2553)  
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

3.2.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะ 
สวนบุคคลโดยไดกําหนดคําตอบไวใหเลือกตอบ ท่ีตรงกบัขอเท็จจริงของผูตอบมากท่ีสุด 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายรุาชการ และระดับวิทยฐานะ 
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3.2.2 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี จํานวน 12 มาตรฐาน ไดแก 

1.  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
2.  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน   
3.  มาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  
4.  มาตรฐานที่4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
5.  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
6.  มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
7.  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ  
8.  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
9.  มาตรฐานที่ 9 รวมมือกบัผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  
10. มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกบัผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน  
11. มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
12. มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ 
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert’s Scale) 

5 ระดับ ดังนี้ 
5   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยมากที่สุด 
4   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยมาก 
3   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยปานกลาง 
2   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยนอย 
1   คะแนน    หมายถึง    เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 
3.3  การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือ และการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิจัยดําเนินการ ดงันี ้
3.3.1 ศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ

มาตรฐานวิชาชีพครู ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงศึกษาจากหนังสือคูมือการปฏิบัติราชการครู 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม  
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3.3.2 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาให
สอดคลองกับเนื้อหา 

3.3.3 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว ใหอาจารยท่ีปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถาม (Validity) โดยตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา และการใชคํา  

3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบ และแกไขแลวไปเก็บขอมูลจากตัวอยางตอไป  
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากสาขาการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เพื่อขอ
ความรวมมือจากครูในโรงเรียนตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณพรอมหนังสือแนะนําตัวไปแจกใหกับครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย จํานวนท้ังหมด 70 ชุด ในชวงเดือน มกราคม 2554 
และทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวา มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน       
70 ชุด คิดเปน 78% 
 
3.5 เกณฑในการแปลความหมายขอมูล 

เกณฑในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ โดยใชจุดตัดของ
คะแนน  ดังน้ี 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นอยท่ีสุด 

 
 

DPU



52 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ

ราชการ และวิทยฐานะ จะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
หาคารอยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะหความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ใน 12 มาตรฐาน และ
โดยภาพรวม จะใชสถิติการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีใชการทดสอบ
คาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

4. คานัยสําคัญทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหสําหรับการวิจัยนี้ กําหนดใหท่ีระดับ 0.05 
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บทท่ี  4 
การวิเคราะหผลการศกึษา 

 
การศึกษาวิจัย เ ร่ือง  ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ในครั้งนี้  
ผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากน้ันไดนํามาวิเคราะหผลการการศึกษาแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ขอมูลของประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ วิทยฐานะ 
4.1 ระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
4.2 เป รียบเ ทียบความตองการพัฒนาตนเองด านมาตรฐานการปฏิบัติ งาน  

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ 
จากตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 70 คน ไดดําเนิการวิคราะหขอมูลตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของขาราชครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
เร่ืองของไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อายุราชการ วิทยฐานะ มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

n = 70  
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
               ชาย 

 
31 

 
44.3 

               หญิง 39 55.7 
รวม 70 100 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ)   
           n = 70

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   

ต่ํากวา 30 ป 18 25.7 
31-35 ป 36 51.4 
36-40 ป 12 17.1 
41 ปข้ึนไป 4 5.7 

รวม 70 100 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี - - 
ปริญญาตรี 64 91.4 
ปริญญาโท 6 8.6 
สูงกวาปริญญาโท - - 

รวม 70 100 
อายุราชการ   

0-5 ป 24 34.3 
6-10 ป 33 47.1 
11-15 ป 8 11.4 
16-20 ป 5 7.1 
21 ปข้ึนไป - - 

รวม 70 100 
ระดับวิทยฐานะ   

ครูปฏิบัติการ 46 65.7 
ครูชํานาญการ 24 34.3 
ครูชํานาญการพิเศษ - - 
ครูเช่ียวชาญ - - 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ - - 

รวม 70 100 
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จากตารางขอมูลปจจัยสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุอยู
ในชวงระหวาง 31-35 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอายุราชการอยูระหวาง 6-10 ป 
และมีระดับวิทยฐานะเปนครูชํานาญการ  
 
4.1 ขอมูลเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  

จากการวิเคราะหขอมูลขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ จํานวน70 คน เกี่ยวกับ
ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในปจจัย 12 มาตรฐาน ไดผลวิจัย 
ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐาน รวมท้ัง 12 มาตรฐาน 

 

ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฎิบตัิงาน 

μ  ความตองการ
พัฒนาตนเอง
ดานมาตรฐาน
การปฎิบตังิาน 

ลําดับ

มาตรฐาน ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

4.33 0.52 มาก 3 

มาตรฐาน ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกดิข้ึนกับผูเรียน 

4.32 0.31 มาก 4 

มาตรฐาน มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 4.04 0.49 มาก 10 
มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจริง 

4.20 0.38 มาก 7 

มาตรฐาน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

4.00 0.55 มาก 11 

มาตรฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล
ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 

4.23 0.44 มาก 6 

มาตรฐาน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ไดอยางมีรระบบ 

3.99 0.59 มาก 12 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฎิบตัิงาน 

μ  ความตองการ
พัฒนาตนเอง
ดานมาตรฐาน
การปฎิบตังิาน 

ลําดับ

มาตรฐาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 4.55 0.39 มากท่ีสุด 1 
มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค 

4.52 1.76 มากท่ีสุด 2 

มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 4.12 0.53 มาก 8 
มาตรฐาน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา 

4.32 0.43 มาก 4 

มาตรฐาน สรางโอกาสใหผูเรียนได 4.03 0.51 มาก 9 
ภาพรวม 4.22 0.27 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐาน 12 มาตรฐาน โดยภาพรวม และรายมาตรฐาน อยูในระดับ
มาก (μ = 4.22) เม่ือพิจารณารายขอพบวา มาตรฐาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนสูงท่ีสุด (μ 
= 4.55) รองลงมา คือ มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค (μ = 4.52) สวนขอ
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ มาตรฐาน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ (μ 
= 3.99) 
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ตารางท่ี 4.3  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกีย่วกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

 

มาตรฐานปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมเสมอ 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดาน
มาตรฐานการ
ปฎิบตัิงาน 

ลําดับ 

1. ศึกษาจากเอกสาร ตํารา  ผลงานวิจยั และ
ส่ือตางๆดวยตนเอง 

4.50 0.61 มาก 2 

2. เขารวมประชุม อบรม สัมนาทางวิชาชีพ
ครู 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 1 

3. มีสวนรวมในการดําเนนิกิจกรรมของ
องคกรวิชาชีพครู 

4.30 0.71 มาก 3 

4. เผยแพรความรูทางวิชาการ โดยการเปน
วิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือ
กิจกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู 

4.28 0.78 มาก 4 

5. สรางผลงานทางวิชาการเผยแพรใน
สถานศึกษาอยูเสมอ 

4.22 0.92 มาก 5 

รวมมาตรฐาน ปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการ
เก่ียวกับการพัฒนาวชิาชพีครูอยูเสมเสมอ 

4.33 0.52 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี  มาตรฐานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 4.33) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองเขารวม
ประชุม อบรม สัมนาทางวิชาชีพครูสูงท่ีสุด (μ = 4.54) รองลงมา คือ ศึกษาจากเอกส ตํารา 
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ผลงานวิจัย และส่ือตางๆดวยตนเอง (μ = 4.50) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือสรางผลงานทาง
วิชาการเผยแพรในสถานศึกษาอยูเสมอ (μ = 4.22) 
 
ตารางท่ี 4.4  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี  จําแนกตามมาตรฐานตัดสินใจปฏิบัตกิิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

 

มาตรฐานตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ โดย
คํานงึถึงผล ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐาน

การปฎิบตังิาน 

ลําดับ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ี
พัฒนาผูเรียนไดจริงเปนรายบุคคล

4.28 0.61 
0.71 

มาก 5 

2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ี
มีผลใหผูเรียนปฏิบัติตาม 

4.54 0.50 มากท่ีสุด 1 

3. จัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนาของผูเรียน 4.30 0.78 มาก 4 
4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู โดยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
4.50 

 
0.61 มาก 2 

5. 5. ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีสงผลใหเกิดการพัฒนา
ผูเรียนอยาง 

6. เปนระบบ  

4.34 0.81 มาก 3 

รวมมาตรฐานตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ 
โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 

4.39 0.31 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี  มาตรฐานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 4.39) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีผลใหผูเรียนปฏิบัติตามสูงท่ีสุด (μ = 4.54) รองลงมา คือ 

DPU



59 

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (μ = 4.50) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ต่ําท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ีพัฒนาผูเรียนไดจริงเปนรายบุคคล (μ = 4.28)  

 
ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

 

มาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 

μ  ความตองการ
พัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการ
ปฎิบตัิงาน 

ลําดับ

1. วิเคราะหขอบกพรองของผูเรียนจากวิชาท่ี
เรียนเปนรายบุคคล 

4.48 0.61 มาก 2 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

4.50 0.50 มาก 1 

3. ปรับเปล่ียนวิธีการสอนตามความสามารถ
ของผูเรียนเปนรายบุคคล 

4.30 0.71 มาก 4 

4. สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตาม
ความสามารถของผูเรียน 

4.28 0.78 มาก 5 

5. วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปน
รายบุคคลอยางเปนระบบ 

4.37 0.81 มาก 3 

รวมมาตรฐานมุงม่ันพฒันาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 

4.39 0.49 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี  มาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพในภาพรวม อยูในระดับมาก 
(μ = 4.39) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญสูงท่ีสุด (μ = 4.50) รองลงมา คือ วิเคราะหขอบกพรองของผูเรียนจาก
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วิชาท่ีเรียนเปนรายบุคคล (μ = 4.48) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ สงเสริมพัฒนาการดาน
ตางๆ ตามความสามารถของผูเรียน (μ = 4.28)  

 
ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจริง 

 

มาตรฐานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติ
ใหเกิดผลจริง 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดาน
มาตรฐานการ
ปฎิบตัิงาน 

ลําดับ

1. จัดทําแผนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียน
สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

3.91 0.77 มาก 4 

2. ปรับปรุงแผนการสอนใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 

4.04 0.73 มาก 2 

3. จัด ทํ าแผนการสอนที่ เ นนให ผู เ รี ยน คิด
วิเคราะห และแกปญหา 

4.21 0.67 มาก 1 

4. พัฒนาแผนการสอนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
และสามารถนําไปใชไดจริง 

3.95 0.90 มาก 3 

5. พัฒนาแผนการสอนใหมีความสอดคลองกับ
ชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู 

3.90 0.67 มาก 5 

รวมมาตรฐานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถ 
ปฏิบตัิใหเกิดผลจริง 

4.00 0.38 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี  มาตรฐานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริงในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก (μ = 4.00) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองจัดทําแผนการสอน
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ท่ีเนนใหผูเรียนคิดวิเคราะห และแกปญหาสูงท่ีสุด (μ = 4.21) รองลงมา คือ ปรับปรุงแผนการสอน
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน (μ = 4.04) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ พัฒนา
แผนการสอนใหมีความสอดคลองกับชุมชนท่ีผูเรียนอาศัยอยู (μ = 3.90)  
 
ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐานพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 

 

มาตรฐานพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี 
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐาน

การปฎิบตังิาน 

ลําดับ 

1. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

4.10 0.79 มาก 2 

2. นําเอาวัสดจุากธรรมชาติมาใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.00 0.72 มาก 3 

3. สรางส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความ
หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน  

4.16 0.62 มาก 1 

4. ประเมินผลการใชส่ือและนํามาปรับปรุง
ใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

3.98 0.89 มาก 4 

5. จัดทําคูมือประกอบสําหรับการใชส่ือ
พรอมเผยแพร 

3.91 0.73 มาก 5 

รวมมาตรฐานพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

4.03 0.55 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง 

ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอในภาพรวม อยู
ในระดับมาก (μ = 4.03) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
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วิทยาลัย ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองสรางส่ือการเรียน
การสอนท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนสูงท่ีสุด (μ = 4.16) รองลงมา คือ พัฒนาส่ือ 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (μ = 4.10) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ จัดทํา
คูมือประกอบสําหรับการใชส่ือพรอมเผยแพร (μ = 3.91)  

 
ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล
ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 

มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดาน
มาตรฐานการ
ปฎิบตัิงาน 

ลําดับ 

1. สรางกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ช้ีแนะผูเรียนใหปฏิบัติตาม 

3.93 0.78 มาก 3 

2. สรางกิจกรรมที่เหมาะสมกับตามความ
ถนัดของผูเรียนเปนรายคน 

4.01 0.71 มาก 2 

3. สงเสริมผู เ รียนสรางกระบวนการคิด
พรอมท้ังลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ
ความคิด  

4.17 0.65 มาก 1 

4. สงเสริมผูเรียนคนหาความรูและสรุป
ความคิดรวบยอดเองโดยอยูภายใต
คําแนะนําของผูสอน 

3.92 0.90 มาก 4 

5. สรางกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางนิสัยใน
การปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัว
ผูเรียนตลอดไป 

3.87 0.65 มาก 5 

รวมมาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 

3.98 0.44 มาก  
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จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียนใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก (μ = 3.98) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ือง
สงเสริมผูเรียนสรางกระบวนการคิดพรอมท้ังลงมือปฏิบัติตามกระบวนการความคิด สูงท่ีสุด (μ = 
4.17) รองลงมา คือ สรางกิจกรรมที่เหมาะสมกับตามความถนัดของผูเรียนเปนรายคน (μ = 4.01) 
สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ สรางกิจกรรมที่มุงเนนการสรางนิสัยในการปฏิบัติจนเปน
บุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป (μ = 3.87) 

 
ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามมาตรฐานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีระบบ 

 

มาตรฐานรายงานผลการพฒันาคณุภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ 

μ  

ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐาน

การปฎิบตังิาน 

ลําดับ

1. ศึกษาปญหาความตองการของผูเรียนเปน
รายบุคคล 

3.91 0.77 มาก 4 

2. ศึกษาปญหาความตองการของผูเรียนเปน
รายกลุม / ช้ันเรียน 

4.04 0.73 มาก 2 

3. นําเทคนิค วิธีการ หรือวัตกรรมการเรียน
สอนมาใชเพื่อพัฒนาผูเรียน 

4.21 0.67 มาก 1 

4. การพัฒนาผูเรียน สอดคลองตอการพัฒนา
ในแตละระดับผูเรียน 

3.95 0.91 มาก 3 

5. รายงานผลและขอเสนอการใชเทคนิค
วิธีการ หรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาผูเรียน 

3.90 0.67 มาก 5 

รวมมาตรฐานรายงานผลการพัฒนาคณุภาพ
ของผูเรียนไดอยางมีระบบ 

4.01 0.59 มาก  
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จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบในภาพรวม อยู
ในระดับมาก (μ = 4.01) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองนําเทคนิค วิธีการ 
หรือวัตกรรมการเรียนสอนมาใชเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูงท่ีสุด (μ = 4.21) รองลงมา คือ ศึกษาปญหา
ความตองการของผูเรียนเปนรายกลุม / ช้ันเรียน (μ = 4.04) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ 
รายงานผลและขอเสนอการใชเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาผูเรียน (μ = 3.87) 

 
ตารางท่ี 4.10  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานีจําแนกตามมาตรฐานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

 

มาตรฐานปฏบิัติตนเปนแบบอยางท่ีดแีก
ผูเรียน 

μ  

ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐาน

การปฎิบตังิาน 

ลําดับ

1. แตงกายสุภาพ สะอาด เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

4.11 0.79 มาก 4 

2. ประพฤติตนเรียบรอยเปนแบบแก
ผูเรียน 

4.27 0.67 มาก 2 

3. ปฏิบัติตนอยูในคุณธรรม และ
จริยธรรม 

4.31 0.64 มาก 1 

4. ใชวาจาท่ีสุภาพท้ังในช่ัวโมงเรียนและ
นอกหองเรียน 

4.12 0.83 มาก 3 

5. ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤตกิรรมของครู 

4.05 0.67 มาก 5 

รวมมาตรฐานปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกผูเรียน 

4.17 0.39 มาก  
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จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนในภาพรวม อยูในระดับมาก  
(μ = 4.17) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองปฏิบัติตนอยูในคุณธรรม 
และจริยธรรมสูงท่ีสุด (μ = 4.31) รองลงมา คือ ประพฤติตนเรียบรอยเปนแบบแกผูเรียน (μ = 4.27) 
สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครู  
(μ = 4.05) 

 
ตารางท่ี 4.11  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกีย่วกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย  ปทุมธานีจําแนกตามมาตรฐานรวมมือกับผู อ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค 

 

มาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา
อยางสรางสรรค 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐาน

การปฎิบตังิาน 

ลําดับ

1. เขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 4.02 0.76 มาก 3 
2. ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคท่ีไดรับ

มอบหมาย 
4.15 0.67 มาก 2 

3. ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

4.17 0.68 มาก 1 

4. ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ 

3.98 0.87 มาก 4 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
และกลุม เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนางาน
อยางมีระบบ 

3.94 0.65 มาก 5 

รวมมาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา
อยางสรางสรรค 

4.05 1.76 มาก  
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จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรคในภาพรวม อยูในระดับ
มาก (μ = 4.05) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองยอมรับความผิดพลาดที่เกิด
จากการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด (μ = 4.17) รองลงมา คือ ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคท่ีไดรับ
มอบหมาย (μ = 4.15) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
และกลุม เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนางานอยางมีระบบ (μ = 3.94) 

 
ตารางท่ี 4.12  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานีจําแนกตามมาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 

 

มาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค
ในชุมชน 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐาน

การปฎิบตังิาน 

ลําดับ

1. มีสวนรวมท่ีจะพัฒนางานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ 

4.07 0.82 มาก 4 

2. วางแผนข้ันตอนกระบวนงานตาม
ขอบเขตของงาน 

4.04 0.64 มาก 5 

3. นํ า ค ว าม รู  คว ามส าม า รถ  ไป ใช
ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับชุมชน 
โดยการเขารวมวางแผนและมอบหมาย
หนาท่ีกันทําในชุมชน 

4.25 0.81 มาก 2 

4. ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
อยางเขาใจ 

4.30 0.66 มาก 1 

5. ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของงาน 4.09 0.59 มาก 3 

รวมมาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคใน
ชุมชน 

4.15 0.53 มาก  
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จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชนในภาพรวม อยูในระดับมาก 
(μ = 4.15) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเขาใจสูงท่ีสุด (μ = 4.30) รองลงมา คือ นําความรู ความสามารถ ไปใชปฏิบัติงาน
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับชุมชน โดยการเขารวมวางแผนและมอบหมายหนาท่ีกันทําในชุมชน (μ = 4.25) 
สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ วางแผนข้ันตอนกระบวนงานตามขอบเขตของงาน (μ = 4.04)  
 
ตารางท่ี 4.13  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานีจําแนกตามมาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

 

มาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐาน

การปฎิบัติงาน 

ลําดับ 

1. นําขอมูล ขาวสาร ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
ในปจจุบันมาใชในการจัดการเรียนการสอน
ได 

4.38 0.59 มาก 2 

2. นําขอมูลขาวสารนํามาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

4.39 0.57 มาก 1 

3. นําขอมูลขาวสารไปใชในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาหนวยงานของทานอยางเปนระบบ 

4.31 0.52 มาก 4 

4. จัดลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารท่ีตอง
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยาง
เปนระบบ 

4.35 0.61 มาก 3 

5. วิเคราะหขอมูลขาวสารตามสถานการณของ
สังคมทุกดานมาใชประกอบการแกปญหา 

4.20 0.65 มาก 5 

รวมมาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารใน
การพัฒนา 

4.32 0.43 มาก  
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จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาในภาพรวม อยูในระดับ
มาก (μ = 4.32) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองนําขอมูลขาวสารนํามา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสูงท่ีสุด (μ = 4.39) รองลงมา คือ นําขอมูล ขาวสาร ท่ีจําเปนตอ
การดํารงชีวิตในปจจุบันมาใชในการจัดการเรียนการสอนได (μ = 4.38) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุด คือ วิเคราะหขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดานมาใชประกอบการแกปญหา  
(μ = 4.20) 
 
ตารางท่ี 4.14  คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานีจําแนกตามมาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุก
สถานการณ 

 

มาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทกุ
สถานการณ 

μ  ความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐานการ

ปฎิบัติงาน 

ลําดับ 

1. สรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนมากําหนดเปน
กิจกรรมการเรียนรู 

4.25 0.67 มาก 1 

2. พัฒนาหรือแกไขปญหาผูเรียนแบบรายตัว 3.95 0.89 มาก 4 
3. สรางกิจกรรมการเรียนรู ใหผู เรียนรูจัก

วิธีการปองกันปญหามากกวาการแกไข
ปญหา 

3.88 0.57 มาก 5 

4. นําเอาปญหาและผันมุมบวกในสถานการณ
ตางๆมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู 

3.97 0.70 มาก 3 

5. เผชิญปญหาตาง ๆ อยางมีสติพรอมยอมรับ
ในปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

4.15 0.61 มาก 2 

รวมมาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูได
ทุกสถานการณ 

4.04 0.51 มาก  
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จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง 
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยปทุมธานี มาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก (μ = 4.04) เม่ือพิจารณารายขอ ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฎิบัติงานเร่ืองสรางกิจกรรมการ
เรียนรูโดยการนําเอาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูสูงท่ีสุด  
(μ = 4.25) รองลงมา คือ เผชิญปญหาตาง ๆ อยางมีสติพรอมยอมรับในปญหาท่ีจะเกิดข้ึน (μ = 4.15) 
สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ สรางกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนรูจักวิธีการปองกันปญหา
มากกวาการแกไขปญหา (μ = 3.88) 
 
4.2 ผลการเปรียบเทียบตามสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแตกตาง
กัน ตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปรากฏดัง 
 
ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบความแตกตาง ความคิดเห็นเกีย่วกับความตองการพัฒนาตนเอง 

ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนกตามเพศ 

          (n=70)
เพศ/ ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน 
N μ  t P-Value 

มาตรฐานปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
ชาย 
หญิง                   

 
 

28 
42 

 
 

4.38 
4.29 

 
 

0.53 
0.51 

 
 

0.75 
 

 
 

0.45 

มาตรฐานตัดสินใจปฏิบัติ กิจกรรมตาง  ๆ  โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ชาย 
หญิง                   

 
 

28 
42 

 
 

4.37 
4.28 

 
 

0.33 
0.30 

 
 

1.20 

 
 

0.23 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ) 
 

เพศ/ ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

N μ  t P-Value 

มาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
ชาย 
หญิง                   

 
28 
42 

 
3.97 
4.08 

 
0.58 
0.41 

 
0.85 

 
0.09 

มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจริง 
ชาย 
หญิง                   

 
28 
42 

 
4.25 
4.16 

 
0.43 
0.34 

 
0.88 

 
0.37 

มาตรฐานพัฒนา ส่ือการ เรี ยนการสอนให มี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
ชาย 
หญิง                   

 
28 
42 

 
3.97 
4.00 

 
0.61 
0.51 

 
0.22 

 
0.93 

มาตรฐานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
ชาย 
หญิง                   

 
28 
42 

 
4.56 
4.45 

 
0.48 
0.37 

 
1.72 

 
0.17 

มาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค 
ชาย 
หญิง                  

 
28 
42 

 
4.27 
4.69 

 
0.49 
0.42 

 
0.95 

 
0.12 

มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน
ชาย 
หญิง                  

 
28 
42 

 
4.15 
4.10 

 
0.57 
0.50 

 
0.43 

 
0.30 

มาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา 
ชาย 
หญิง                  

 
28 
42 

 
4.41 
4.27 

 
0.45 
0.41 

 
1.35 

 
0.49 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ) 
 

เพศ/ ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

N μ  t P-Value 

มาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนได 
ชาย 
หญิง                  

 
28 
42 

 
4.04 
4.02 

 
0.58 
0.47 

 
0.15 

 
0.05 

ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานในภาพรวม 
ชาย 
หญิง                   

 
 

28 
42 

 
 

4.23 
4.22 

 
 

0.31 
0.25 

 
 

0.07 

 
 

0.94 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีเพศตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สมมุติฐานท่ี 2  ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีอายุตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ตารางท่ี 
4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปรากฏดัง 
 

ตารางท่ี 4.16  เปรียบเทียบความแตกตางความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนก
ตามอายุ 

(n=70) 

อายุ/ ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
ต่ํากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป                   

 
 

18 
36 
12 
4 

 
 

4.22 
4.32 
4.50 
4.30 

 
 

0.77 
0.40 
0.33 
0.57 

 
 

0.6
7 

 
 

0.57 

มาตรฐานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ต่ํากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
 

18 
36 
12 
4 

 
 

4.16 
4.36 
4.33 
4.60 

 
 

0.35 
0.29 
0.27 
0.23 

 
 

2.9
5 

 
 

0.06 

มาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
ต่ํากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
18 
36 
12 
4 

 
3.58 
4.22 
3.93 
4.70 

 
0.47 
0.33 
0.39 
0.34 

 
1.2
9 

 
0.10 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 
 

อายุ/ ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผล
จริง 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
18 
36 
12 
4 

 
3.98 
4.16 
4.50 
4.60 

 
0.40 
0.34 
0.26 
0.23 

 
7.47 

 
0.21 

มาตรฐานพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
18 
36 
12 
4 

 
3.61 
4.20 
4.00 
3.90 

 
0.59 
0.40 
0.52 
0.80 

 
5.50 

 
0.35 

มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่
เกิดแกผูเรียนตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
18 
36 
12 
4 

 
4.16 
4.31 
4.20 
4.23 

 
0.71 
0.31 
0.28 
0.24 

 
0.70 

 
0.55 

มาตรฐานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีระบบ 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
18 
36 
12 
4 

 
3.42 
4.24 
3.95 
4.50 

 
0.54 
0.44 
0.52 
0.11 

 
1.33 

 
0.12 

มาตรฐานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
18 
36 
12 
4 

 
4.71 
4.51 
4.45 
4.50 

 
0.46 
0.30 
0.44 
0.57 

 
1.38 

 
0.25 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 
 

อายุ/ ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

N μ  t P-Value 

มาตรฐานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป        

 
18 
36 
12 
4 

 
5.38 
4.15 
4.26 
4.80 

 
0.31 
0.40 
0.49 
0.23 

 
2.21 

 
0.09 

มาตรฐาน รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป        

 
18 
36 
12 
4 

 
3.71 
4.24 
4.35 
4.20 

 
0.48 
0.47 
0.41 
0.69 

 
6.10 

 
0.11 

มาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป        

 
18 
36 
12 
4 

 
4.23 
4.30 
4.38 
4.80 

 
0.59 
0.34 
0.38 
0.23 

 
2.01 

 
0.12 

มาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนได 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป        

 
18 
36 
12 
4 

 
3.82 
4.06 
4.03 
4.70 

 
0.56 
0.42 
0.61 
0.11 

 
3.60 

 
0.18 

ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม 
ตํ่ากวา 30 ป 
31-35 ป 
36-40 ป 
41 ปข้ึนไป         

 
 

18 
36 
12 
4 

 
 

4.08 
4.25 
4.23 
4.48 

 
 

0.37 
0.20 
0.24 
0.57 

 
 

3.20 

 
 

0.21 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

สมมุติฐานที่ 3 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
ตารางท่ี 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3  
 
ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความแตกตางความตองการพฒันาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

      (n=70)
ระดับการศึกษา/ ความตองการพัฒนาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
N μ  F P-Value 

มาตรฐานปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
 

64 
6 
- 
- 

 
 

4.30 
4.60 

- 
- 

 
 

0.53 
0.17 

- 
- 

 
 

1.8
0 

 
 

0.18 

มาตรฐานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
 

64 
6 
- 
- 

 
 

4.28 
4.70 

- 
- 

 
 

0.29 
0.32 

- 
- 

 
 

1.6
3 
 

 
 

0.06 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา/ ความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.00 
4.43 

- 
- 

 
0.47 
0..49 

- 
- 

 
4.4
2 
 
 

 
0.52 

มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจริง 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.20 
4.13 

- 
- 

 
0.38 
0.45 

 
0.1
9 
 

 
0.66 

มาตรฐ านพัฒนา ส่ื อก า ร เ รี ยนก า รสอน ให มี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.05 
3.43 

- 
- 

 
0.51 
0.69 

- 
- 

 
7.5
0 

 
0.08 

มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล
ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียนต่ําตํ่ากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.25 
4.10 

- 
- 

 
0.46 
0.11 

- 
- 

 
0.6
2 

 
0.43 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา/ ความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ไดอยางมีระบบ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.00 
3.93 

- 
- 

 
0.58 
0.75 

- 
- 

 
0.7
5 

 
0.78 

มาตรฐานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.53 
4.76 

- 
- 

 
0.59 
0.39 

- 
- 

 
1.9
2 

 
0.12 

มาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.54 
4.33 

- 
- 

 
1.83 
0.74 

- 
- 

 
0.0
7 

 
0.78 

มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.16 
3.63 

- 
- 

 
0.51 
0.58 

- 
- 

 
5.9
7 

 
0.7 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา/ ความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.29 
4.73 

- 
- 

 
0.42 
0.41 

- 
- 

 
6.1
0 

 
0.61 

มาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนได 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
64 
6 
- 
- 

 
4.03 
4.00 

- 
- 

 
0.51 
0.64 

- 
- 

 
0.0
2 

 
0.87 

ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานในภาพรวม 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกวาปริญญาโท                   

 
 

64 
6 
- 
- 

 
 

4.23 
4.22 

- 
- 

 
 

0.27 
0.30 

- 
- 

 
 

0.0
8 

 
0.93 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สมมุติฐานที่ 4 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีอายุราชการตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
ตารางท่ี 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4.18  เปรียบเทียบความแตกตางความตองการพฒันาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนก
ตามอายุราชการ 

      (n=70)
อายุราชการ/ ความตองการพัฒนาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
N μ  F P-Value 

มาตรฐานปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 

 
 

24 
33 

 
 

4.18 
4.35 

 
 

0.70 
0.37 

 
 

1.71 

 
 

0.17 

11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

8 
8 
- 

4.65 
4.36 

- 

0.20 
0.52 

- 
  

มาตรฐานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
 

24 
33 
8 
8 
- 

 
 

4.17 
4.38 
4.37 
4.56 

- 

 
 

0.31 
0.30 
0.27 
0.21 

- 

 
 

3.47 

 
 

0.10 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ) 
(n=70) 

อายุราชการ/ ความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานมุ ง ม่ันพัฒนาผู เ รี ยนให เต็มตาม
ศักยภาพ 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
24 
33 
8 
8 
- 

 
3.72 
4.24 
3.82 
4.56 

- 

 
0.50 
0.29 
0.48 
0.43 

- 

 
1.76 

 

 
0.11 

 

มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติ
ใหเกิดผลจริง 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
24 
33 
8 
8 
- 

 
4.05 
4.24 
4.22 
4.52 

- 

 
0.45 
0.30 
0.40 
0.17 

- 

 
2.60 

 
0.59 

 

มาตรฐานพัฒนาสื่ อการเ รียนการสอนให มี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
24 
33 
8 
8 
- 

 
3.74 
4.21 
3.90 
3.99 

- 

 
0.56 
0.43 
0.58 
0.71 

- 

 
3.91 

 
0.06 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ) 
(n=70) 

อายุราชการ/  ความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล
ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
 

24 
33 
8 
8 
- 

 
 

4.15 
4.32 
4.15 
4.20 

- 

 
 

0.62 
0.34 
0.25 
0.21 

- 

 
 

0.75 

 
 

0.52 

มาตรฐานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ไดอยางมีระบบ 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
24 
33 
8 
8 
- 

 
3.55 
4.25 
4.02 
4.40 

- 

 
0.52 
0.50 
0.51 
0.24 

- 

 
1.36 

 
0.12 

มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
24 
33 
8 
8 
- 

 
3.86 
4.26 
4.22 
4.24 

- 

 
0.55 
0.49 

0.314 
0.60 

- 

 
3.10 

 
0.22 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ) 
(n=70) 

อายุราชการ/  ความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
พัฒนา 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
24 
33 
8 
8 
- 

 
4.25 
4.37 
4.12 
4.68 

- 

 
0.56 
0.33 
0.26 
0.33 

- 

 
2.10 

 
0.10 

ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานในภาพรวม 
0 - 5  ป 
6  - 10 ป 
11 - 15 ป 
16  - 20 ป 
21 ปข้ึนไป 

 
 

24 
33 
8 
8 
- 

 
 

4.12 
4.28 
4.14 
4.44 

- 

 
 

0.34 
0.21 
0.18 
0.10 

- 

 
 

3.26 

 
 

0.31 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีอายุราชการตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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สมมุติฐานที่ 5 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ท่ีมีวิทยฐานะตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ตาราง
ท่ี 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 5  
 
ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบความแตกตางความตองการพฒันาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สวนกหุลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

      (n=70)
วิทยฐานะ/ ความตองการพฒันาตนเองดาน

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
N μ  F P-Value 

มาตรฐานปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
 

46 
24 
- 
- 
- 

 
 

4.33 
4.31 

- 
- 
- 

 
 

0.51 
0.54 

- 
- 
- 

 
 

0.0
1 

 
 

0.89 

มาตรฐานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
 

46 
24 
- 
- 
- 

 
 

4.30 
4.36 

- 
- 
- 

 
 

0.29 
0.35 

- 
- 
- 

 
 

0.6
9 

 
 

0.41 

มาตรฐานมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.07 
3.96 

- 
- 
- 

 
0.38 
0.65 

- 
- 
- 

 
0.8
1 

 
0.37 

 

DPU



84 

ตารางท่ี 4.19  (ตอ) 
     (n=70)

วิทยฐานะ/ ความตองการพฒันาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจริง 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.18 
4.23 

- 
- 
- 

 
0.34 
0.44 

- 
- 
- 

 
0.2
7 

 
0.60 

 

มาตรฐ านพัฒนา ส่ื อก า ร เ รี ยนก า รสอน ให มี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.07 
3.85 

- 
- 
- 

 
4.16 
4.36 

- 
- 
- 

 
2.6
6 

 
0.11 

มาตรฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผล
ถาวรท่ีเกิดแกผูเรียนต่ํา 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
 

46 
24 
- 
- 
- 

 
 

4.16 
4.36 

- 
- 
- 

 
 

0.44 
0.43 

- 
- 
- 

 
 

3.2
0 

 
 

0.78 
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ตารางท่ี 4.19  (ตอ) 
     (n=70)

วิทยฐานะ/ ความตองการพฒันาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

N μ  F P-Value 

มาตรฐานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ไดอยางมีระบบ 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.09 
3.80 

- 
- 
- 

 
0.53 
0.66 

- 
- 
- 

 
3.8
4 

 
0.54 

มาตรฐานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.52 
4.60 

- 
- 
- 

 
0.37 
0.43 

- 
- 
- 

 
0.6
8 

 
0.41 

มาตรฐานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.73 
4.13 

- 
- 
- 

 
0.51 
0.56 

- 
- 
- 

 
1.8
3 

 
0.18 

มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.20 
3.95 

- 
- 
- 

 
0.50 
0.55 

- 
- 
- 

 
3.6
4 

 
0.61 
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ตารางท่ี 4.19  (ตอ) 
     (n=70)
วิทยฐานะ/ ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
N μ � F P-Value 

มาตรฐานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ

 
46 
24 
- 
- 
- 

 
4.27 
4.42 

- 
- 
- 

 
0.43 
0.43 

- 
- 
- 

 
1.81 

 
0.18 

มาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนได 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 
24 
46 
- 
- 
- 

 
3.85 
4.12 

- 
- 
- 
- 

 
0.59 
0.44 

- 
- 
- 

 
4.71 

 
0.03 

ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม 
ครูปฏิบัติการ 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญการพิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 
ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

 
 

46 
24 
- 
- 
- 

 
 

4.25 
4.15 

- 
- 
- 

 
 

0.28 
0.25 

- 
- 
- 

 
 

2.21 

 
 

0.14 

 
หมายเหตุ : *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานีท่ีมีวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวน
มาตรฐานสรางโอกาสใหผูเรียนไดแตกตางกัน 

DPU



 
 

บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัย เร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ  
1) ศึกษาระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการ
พัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีตามภูมิหลังจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ 
วิทยฐานะ โดยทําการศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีท้ังหมด 12 มาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอมาตรฐานท่ี 2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มาตรฐานท่ี4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนไดอยางมีระบบ มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับ
ผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และมาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี จํานวน 70 คน โดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังหมด 70ชุด แลวนําแบบสอบถามท่ีไดมา
วิเคราะหและประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมประมวลผลสําหรับสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา One Way ANOVA โดยจะ
นําเสนอผลสรุป และอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ขอมูลสวนบุคคลตัวอยาง 

จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลพบวาขาราชครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี สวนใหญเปนผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.7 มี
อายุอยูในชวงระหวาง 31-35 ป คิดเปนรอยละ 51.4 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 91.4 มีอายุราชการอยูท่ี 6-10 ป คิดเปนรอยละ 41.1 และมีระดับวิทยฐานะเปนครูชํานาญการ 
คิดเปนรอยละ 65.7  

5.1.2 ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

ผลการวิเคราะหระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี  
มีความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายดาน โดยเรียงลําดับ
ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีแกผูเรียน มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  มาตรฐานปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มาตรฐาน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน มาตรฐาน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มาตรฐานจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน มาตรฐาน สราง
โอกาสใหผูเรียนได  มาตรฐาน มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  มาตรฐาน พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐาน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีระบบ ตามลําดับ 

5.1.3 สรุปผลการเปรียบเทียบ 
ผลการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี สรุปผลไดดังนี้ 

ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีระดับความ
ตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากโดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ และ ระดับของวิทยฐานะ มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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สมมติฐานท่ี 1 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 2 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 3 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเอง
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว 

สมมติฐานที่ 4 ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ท่ีมีอายุราชการตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว 

สมมติฐานท่ี 5 พบวา ขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีท่ีมีระดับวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เม่ือพิจารณาในรายขอพบวาขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันเพียง 1 ขอ คือ มาตรฐานสราง
โอกาสใหผูเรียนได โดยขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะ ในระดับครูชํานาญการ มีความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงกวาครูท่ีมีวิทยฐานะระดับครูปฏิบัติการ 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัย  เ ร่ือง  ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

จากการศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายดาน โดยเรียงลําดับความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
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วิทยาลัย ปทุมธานี จากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ มาตรฐาน ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนกับผูเรียน มาตรฐาน แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มาตรฐานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน มาตรฐาน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติให
เกิดผลจริง มาตรฐาน รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน มาตรฐาน สรางโอกาสใหผูเรียนได 
มาตรฐาน มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มาตรฐาน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐาน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ตามลําดบั 
อาจเนื่องมาจากความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจใหกับ
ขาราชการทําใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีความรูสึกวาปลอดภัยในการทํางาน
และมีสุขภาพทีดี่ ทุมเทในการปฏิบัติงานเพ่ือใหผลงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงขาราชสามารถท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเองเพ่ือนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานได ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ คูณคํา ราชพล (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตสังกัดกรมสรางครู สาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาของบุคลากรครูสายผูสอน
ตามตัวแปร เพศ สาขาวิชาท่ีสอน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิทางการศึกษา เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรครูสายผูสอนในมหาวทิยาลัยครูสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผลการวิจัยพบวา 1) ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตมีความตองการ
พัฒนาตนเองโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2)ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันะเขต
ท่ีมีเพศตางกันมีความตองการและวิธีการในการพัฒนาตนเองโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
3) ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต ท่ีสอนสาขาวิชาท่ีแตกตางกันมีความตองการ
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 4) ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันะเขตที่มี
ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันมีความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน 5)ครูสายผูสอนในมหาวิทยาลัยครูสะหวันะเขตท่ีมีวุฒิทางการศึกษาแตกตางกันมี
ความตองการในการพัฒนาตนเองดดยรวมไมแตกตางกัน 2. จากการศึกษาพบวา ขาราชการที่มี
ปจจัยสวนบุคคล ในสวนของ เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นตอความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานในมาตรฐานตางๆ  ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ทุกคนไดรับรูในเร่ืองของความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐาน
การปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ดังนั้นถึงแมวาปจจัยในสวนของบุคคลแตกตางกัน แตทุกคนมี 
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ความคิดเห็นตอความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน ยกเวน 
วิทยฐานะท่ีมีความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงานแตกตางกัน อาจเปนเพราะ
ขาราชการที่มีวิทยฐานะระดับชํานาญการ มีงานท่ีไดรับมอบหมายไมมีความซับซอนมากนัก เม่ือ
เทียบกับผูท่ีมีอายุมากกวา รวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีมีอายุมากอาจมีความตองการในชีวิตมากกวา ในเร่ือง
ของประสบการณสอน เปนเพราะขาราชการท่ีมีประสบการณนอยขาราชการท่ีมีประสบการณสวน
มากกวา จะมีประสบการณในการสอน ไดผานการสอนมาเปนเวลานาน สามารถใชความรู
ความสามารถและทักษะตางๆ ในการสอนมากกวา ขาราชท่ีมีประสบการสอนท่ีนอยกวา 
 
5.3 ขอเสนอแนะ  

ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี คร้ังนี้ ผูวิจัย
ขอเสนอแนะขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีอาจจะเปนประโยชนตอจะแกไข หรือปรับปรุง
หนวยงาน อีกท้ังเสริมสรางความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ของขาราชการครูโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดยภาพรวม ระดับความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีระดับ
ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ระดับความตองการพัฒนา
ตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอตางๆ อันจะสงผลใหระดับความตองการพัฒนาตนเองดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของขาราชการครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานีสูงข้ึนได ดังตอไปนี้ 

1. มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีมีการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอเชนการจัดใหครูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ทางวิชาชีพครู
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูวิชาชีพครูนอกเหนือจากท่ีทางราชการจัดต้ัง 

2. มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีมีการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ท่ีสามารถ
สรางใหเกิดเปนประโยชนตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนเฉพาะใน 
ดานการเรียนการสอนในช้ันเรียนรวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
ใหกิจกรรมทุกอยางมีความสัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียน 
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3. มาตรฐานท่ี 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีมีวางแผนการเรียนการสอนใหความสําคัญเพื่อมุงพัฒนาใหผูเรียน
สามารถพัฒนาใหเกิดศักยภาพอยางเต็มท่ีสงเสริมพัฒนาการ ดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแต
ละคนอยางเปนระบบการแกไขขอบกพรองของผูเรียน และพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
สูงข้ึนกวาเดิมปรับเปล่ียนวิธีสอนตามดานท่ีบกพรองอยางเหมาะสม 

4. มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีการมีการวางแผนพัฒนาแผนงานการสอนท่ีสามารถทํา
ใหเกิดผลจริงปรับปรุงหรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ 
ท่ีสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูและ
พัฒนาแผนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการปฏิบัติจริงได 

5. มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหทันสมัย  
กาวทันเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสรางส่ือกิจกรรม
การเรียนการสอนกับองคประกอบการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดคน ผลิต และใชส่ือการเรียนการสอน 

6. มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
โรงเรียนนว มินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน
โดยใหความสําคัญในเร่ืองผลงานของผูเรียนเปนมุงเนนการสรางนิสัยการปฏิบัติใหผูเรียนลงมือ
ทํางานตามกระบวนการท่ีเนนการสรางนิสัยเปนหลักโดยครูมีหนาท่ีชวยเหลือแนะนําใหผูเรียนลง
มือ 

7. มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ โรงเรียน  
นวมิน ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
เพ่ือใหทราบถึงคุณภาพของผูเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาผูเรียนท่ีเกิดจากการปฏิบัติการเรียน
การสอนใหครอบคลุม สาเหตุ ปจจัย และการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของนําเทคนิคและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

8. มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีมีการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางใหกับผูเรียนเปนส่ิงแรกท่ีสําคัญท่ี
ผูเรียนสามารถทําเปนแบบอยางไดโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ ใหคําแนะนํา 
แกไขขอบกพรองในลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
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9. มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีการรวมมือกับหนวยงานอื่น สถานศึกษาอ่ืน อาสาเขา
รวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามความรูความสามารถปฏิบัติงานอยางสรางสรรค โดยยึด
ประโยชนของสวนรวมและความถนัด ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

10. มาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีการรวมมือกับหนวยงานอ่ืนเขารวมปฏิบัติงานทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวกับชุมชนตามความรูความสามารถ หรือความถนัดโดยการเขารวมวางแผนและแบงงาน
กันทําอยางสรางสรรคโดยยึดถือประโยชนของสวนรวมและรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของตน
และกลุม แลวนํามาปรับปรุงพัฒนา 

11. มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา โรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีการแสวงหาขอมูลขาวสารการศึกษาตลอดเวลาเพ่ือ
นํามาพัฒนาระบบการศึกษาโดยเฉพาะ สารสนเทศเก่ียวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห วิจารณ
อยางมีเหตุผล และใช ขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได
อยางเหมาะสม 

12. มาตรฐานท่ี 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ โรงเรียน  
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหา หรือ
ความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมา
กําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนท่ีถาวร 
 
5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 
ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรใชเคร่ืองมือในการศึกษาประเภทอื่น หรือทําควบคูกันไป เชน 
การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก ซ่ึงจะสงผลใหการศึกษาวิจัยเกิดความสมบูรณ
มากข้ึน และสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
1.  นางสาวภพัพธนันทน หาญสาริกิจ ตําแหนงครูวทิยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
     สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดชองนนทรี 
2.  นายเดชา จาํปา   ตําแหนงครูวทิยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
     สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดชองนนทรี 
3.  นางวันดี รอดเจริญ   ตําแหนงครูวทิยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
     สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดชองนนทรี 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนเุคราะห 
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เร่ือง ขอเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
เรียน 
 

ดวย นายอรรถสิทธ์ิ แสงไกร รหัสประจําตัว 525161010031 ปจจุบันเปนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร สาขาการจัดการการศึกษา กําลังทําสาระนิพนธ เร่ือง  
“ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี” มีความจําเปนตองมีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือสําหรับแบบสอบถาม และไดพิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ จึง
ขอเรียนเชิญทานเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือดังกลาว 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (                           ) 
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เร่ือง ขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูล 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ดวย นายอรรถสิทธ์ิ แสงไกร รหัสประจําตัว 525161010031 ปจจุบันเปนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร สาขาการจัดการการศึกษา กําลังทําสาระนิพนธ เร่ือง  
“ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี” มีความจําเปนตองขอแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
ขอมูลกับครูในโรงเรียน ระหวางวันท่ี เพื่อประกอบการทําสาระนิพนธ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือดวยดี และขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (                           ) 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 
ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความตองการพัฒนาตนเอง
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
 
แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  3  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามรายการ (Checklist) มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ ดานความตองการพัฒนาตนเอง
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ และตรงตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดรับจะเปน
ความลับและผลท่ีไดจะนําไปสรุปผลมาใชเพ่ืองานวิจัยในคร้ังนี้เพียงเทานั้น ท้ังนี้เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครูโรงเรียนอ่ืนๆ โดยรวมตอไป 

 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามอยางดี 

 
 
 
       (นายอรรถสิทธ์ิ   แสงไกร) 
      นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการศกึษา  

วิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน   (     ) หนาขอความเปนจริงเกีย่วกับตัวทาน 
 
  1. เพศ 
     (    ) ชาย 
     (    ) หญิง 
 2. อายุ 
   (    ) ต่ํากวา 30 ป 
                      (    ) 31 - 35  ป 
   (    ) 36 - 40  ป 
   (    ) 41 ป ข้ึนไป  
 3.  ระดับการศึกษา 
   (    )  ต่ํากวาปริญญาตรี 
   (    )  ปริญญาตรี   
   (    )  ปริญญาโท    
    (    )  สูงปริญญาโท 
  4. อายุราชการ 
   (    )  0 - 5  ป 
   (    )  6  - 10 ป 
   (    )  11 - 15 ป 
   (    )  16  - 20 ป 
    (    )  21 ปข้ึนไป 
  5. วิทยฐานะ 
   (    ) ครูปฏิบัติการ 
   (    ) ครูชํานาญการ 
   (    ) ครูชํานาญการพิเศษ 
   (    ) ครูเช่ียวชาญ 
   (    ) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
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ตอนท่ี  2  ความตองการพัฒนาตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
 

คําชี้แจง  โปรดอานขอความของแบบสอบถามแตละขอแลวพิจารณาวา ทานมี 
ความตองการพัฒนาตนเองตนเองดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยูใน
ระดับใด และทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองระดับความตองการพัฒนาตนเองตามสภาพท่ีเปนจริงตาม
ความคิดเห็นของทาน  5  ระดับ ซ่ึงแปลความหมาย  ดังนี้ 

5 หมายความวา มีความตองการมากท่ีสุด 
4 หมายความวา มีความตองการมาก 
3 หมายความวา มีความตองการปานกลาง 
2 หมายความวา มีความตองการนอย 
1 หมายความวา มีความตองการนอยท่ีสุด 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

ระดับความตองการพัฒนาตนเอง 
5 4 3 2 1 

ปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ 
1. ศึกษาจากเอกสาร ตํารา  ผลงานวิจัย และส่ือ

ตางๆ ดวยตนเอง 
     

2. เขารวมประชุม อบรม สัมนาทางวิชาชีพครู      
3. มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมขององคกร

วิชาชีพครู 
     

4. เผยแพรความรูทางวิชาการ โดยการเปนวิทยากร
การประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

     

5. สรางผลงานทางวิชาการเผยแพรในสถานศึกษา
อยูเสมอ 

     

ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ี

พัฒนาผูเรียนไดจริงเปนรายบุคคล
     

2. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีผล
ใหผูเรียนปฏิบัติตาม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

ระดับความตองการพัฒนาตนเอง 
5 4 3 2 1 

3. จัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนาของผูเรียน      
4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู โดยเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 
     

5. ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีสงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียน
อยางเปนระบบ  

     

มุงมั่นพฒันาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
1. วิเคราะหขอบกพรองของผูเรียนจากวิชาท่ีเรียน

เปนรายบุคคล 
     

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

     

3. ปรับเปล่ียนวิธีการสอนตามความสามารถของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 

     

4. สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามความสามารถ
ของผูเรียน 

     

5. วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนรายบุคคล
อยางเปนระบบ 

     

พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัตใิหเกิดผลจริง 
1. จัดทําแผนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผู เ รียน

สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
     

2. ป รับป รุ ง แผนก า รสอนให สอดคล อ ง กั บ
สถานการณในปจจุบัน 

     

3. จัดทําแผนการสอนที่เนนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
และแกปญหา 

     

4. พัฒนาแผนการสอนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติและ
สามารถนําไปใชไดจริง 

     

5. พัฒนาแผนการสอนใหมีความสอดคลองกับ
ชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

ระดับความตองการพัฒนาตนเอง 
5 4 3 2 1 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
1. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ 
     

2. นําเอาวัสดจุากธรรมชาติมาใชในกจิกรรมการ
เรียนการสอน 

     

3. สรางส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับผูเรียน  

     

4. ประเมินผลการใชส่ือและนํามาปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม 

     

5. จัดทําคูมือประกอบสําหรับการใชส่ือพรอม
เผยแพร 

     

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน 
1. สรางกิจกรรมการเรียนการสอน โดยช้ีแนะผูเรียน

ใหปฏิบัติตาม 
     

2. สรางกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตามความถนัดของ
ผูเรียนเปนรายคน 

     

3. สงเสริมผูเรียนสรางกระบวนการคิดพรอมท้ังลง
มือปฏิบัติตามกระบวนการความคิด  

     

4. สงเสริมผูเรียนคนหาความรูและสรุปความคิด
รวบยอดเองโดยอยูภายใตคําแนะนําของผูสอน 

     

5. สรางกิจกรรมท่ีมุงเนนการสรางนิสัยในการ
ปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู เ รียน
ตลอดไป 

     

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
1. ศึกษาปญหาความตองการของผู เ รี ยน เปน

รายบุคคล 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

ระดับความตองการพัฒนาตนเอง 
5 4 3 2 1 

2. ศึกษาปญหาความตองการของผูเรียนเปนรายกลุม 
/ช้ันเรียน 

     

3. นําเทคนิค วิธีการ หรือวัตกรรมการเรียนสอนมา
ใชเพื่อพัฒนาผูเรียน 

     

4. การพัฒนาผูเรียน สอดคลองตอการพัฒนาในแต
ละระดับผูเรียน 

     

5. รายงานผลและขอเสนอการใชเทคนิควิธีการ หรือ
นวัตกรรมท่ีพัฒนาผูเรียน 

     

ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
1. แตงกายสุภาพ สะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ      
2. ประพฤติตนเรียบรอยเปนแบบแกผูเรียน      
3. ปฏิบัติตนอยูในคุณธรรม และจริยธรรม      
4. ใชวาจาท่ีสุภาพท้ังในชั่วโมงเ รียนและนอก

หองเรียน 
     

5. ผู เ รียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมของครู 

     

รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
1. เขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ      
2. ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคท่ีไดรับมอบหมาย      
3. ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน      
4. ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ตาง ๆ ของ

เพื่อนรวมงานดวยความ เต็มใจ 
     

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกลุม 
เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนางานอยางมีระบบ 

     

รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
1. มีสวนรวมท่ีจะพัฒนางานการศึกษาเพื่อพฒันา

ชุมชนอยางเปนระบบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

ระดับความตองการพัฒนาตนเอง 
5 4 3 2 1 

2. วางแผนข้ันตอนกระบวนงานตามขอบเขตของ
งาน 

     

3. นําความรู ความสามารถ ไปใชปฏิบัติงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับชุมชน โดยการเขารวมวางแผนและ
มอบหมายหนาท่ีกันทําในชุมชน 

     

4. ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเขาใจ      
5. ปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของงาน      
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
1. นําขอมูล ขาวสาร ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตใน

ปจจุบันมาใชในการจัดการเรียนการสอนได 
     

2. นําขอมูลขาวสารนํามาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

     

3. นําขอมูลขาวสารไปใชในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาหนวยงานของทานอยางเปนระบบ 

     

4. จัดลําดับความสําคัญของขอมูลขาวสารที่ตองใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปน
ระบบ 

     

5. วิเคราะหขอมูลขาวสารตามสถานการณของ
สังคมทุกดานมาใชประกอบการแกปญหา 

     

สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกสถานการณ 
1. สรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาท่ี

เกิดข้ึนในการเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการ
เรียนรู 

     

2. พัฒนาหรือแกไขปญหาผูเรียนแบบรายตัว      
3. สรางกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนรูจักวิธีการ

ปองกันปญหามากกวาการแกไขปญหา 
     

4. นําเอาปญหาและผันมุมบวกในสถานการณตาง ๆ 
มากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู 

ระดับความตองการพัฒนาตนเอง 
5 4 3 2 1 

5. เผชิญปญหาตางๆ อยางมีสติพรอมยอมรับใน
ปญหาท่ีจะเกดิข้ึน 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – นามสุกล    นายอรรถสิทธ์ิ  แสงไกร 
ประวัติการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิตย สาขาวชิาการตลาด  
        วิทยาลัยราชพฤกษ พ.ศ. 2549 
ตําแหนงและและสถานท่ีทํางานปจจุบัน ประกอบธุรกจิสวนตัว 
         
 DPU
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