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แนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรยีนแมเปน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาระดับความตองการและนําเสนอแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครู 1)ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครู จํานวน140 คน เครื่องมือที่ใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา โดย

ภาพรวมทั้ง 12 มาตรฐาน อยูในระดับปานกลาง  รายมาตรฐานพบวามาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา

อยางสรางสรรค มีความตองการพัฒนาครูสูงสุด สวนมาตรฐานที่1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ มีความตองการพัฒนานอยที่สุด 2)การเสนอแนวทางการพัฒนาครู ดังนี้ จัดทําผลงานทาง

วิชาการ/เผยแพรผลงานวิจัย/อบรมการจัดทําแผนการสอน/เทคนิค/วิธีการ/นวัตกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียน

เปนสําคัญ และผูบริหารกํากับติดตามใหครูเขียนรายงานผลการพัฒนาผูเรียนเปนระยะ/จัดระบบกระบวนการกลุม/

การเปนผูนําและสมาชิกที่ดีในกลุม      

คําสําคัญ : ความตองการพัฒนาครู  การนําเสนอแนวทางการพัฒนาครู   

 
ABSTRACT 

 This research aims to study of development needs on teachers professional standard criterias 

guidelines for teachers development. 1)The population in the research study consisted of 140 persons. 

The questionnaire was the tool to collect data in rating scale (5 levels). It was analyzed by means of 

percentage, mean, standard deviation. The results are as follows: overall, It was found to be at the 

medium level in all 12 criterias. To collaborate with others in school creatively in  the ninth criteria, was 

found to be the highest level and the first criteria,to practice in academic activties was to be least. 2) 

propose guidelines for teachers development of basic education schools were as follows: produce 

scholarly works, to disseminate their research results,be instructed in techniques of instructional 

innovation. An academic training course should be offered on learner-centered instructional planning. 
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School administrators should monitor and continuing reports on the development of learners. A system 

should be set up  group process involving how to act as good leaders and followers in a group.  

Key Words : The needs teachers development, The propose guidelines for  teachers development 
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คํานํา 
คุรุสภาในฐานะองคกรวิชาชีพครูไดตระหนักถึงปญหาและมองเห็นความสําคัญในการกํากับดูแลบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสมกับท่ีวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงไดจัดทําเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น 

โดยยึดแนวคิดและความเชื่อที่วาเพื่อใหครูและบุคลากรอื่นดําเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของการศึกษา และตามความคาดหวังของสังคม เกณฑดังกลาวมีลักษณะเปนเกณฑของการปฏิบัติงาน 

เกณฑแตละขอกําหนดลักษณะของการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูที่นําไปสูผลสําเร็จของบุคลากร

ทางการศึกษามี สิบสองมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่หนึ่ง ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู

อยูเสมอ มาตรฐานที่สอง ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน  มาตรฐานที่สาม มุงมั่น

พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ส่ี พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มาตรฐานที่หา 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มาตรฐานที่หกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร

ที่เกิดแกผูเรียน  มาตรฐานที่เจ็ด รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบ  มาตรฐานที่แปด ปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  มาตรฐานที่เกา รวมมือกับผูอื่น ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค มาตรฐานที่สิบ 

รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน มาตรฐานที่สิบเอ็ด แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา มาตรฐาน

ที่สิบสอง สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2544 : 66 )     

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครสวรรค เขต 2 โดยภาพรวมในดานบุคลากร พบวาครูมีปญหาการปฏิบัติงานในดานการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ

การใชหลักสูตร การจัดครูเขาสอนใหตรงกับวิชาเอกหรือตามความรูความสามารถ การจัดอบรมครูที่สอนรายวิชา

ตาง ๆ การจัดการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดหนังสือในหองสมุดยัง

ไมเพียงพอและไมทันสมัย  การสงเสริมใหครูทุกคนทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริมครูทุกคนได

อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูไมเปนระบบและตอเนื่อง จากสภาพปญหาดังกลาวจึง

เปนปญหาเนื่องมาจาก การพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของขาราชการครูในกลุมเครือขายโรงเรียนแม

เปน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 ยังไมเขาเกณฑมาตรฐานที่พึงประสงคจะเห็นไดวาการ

พัฒนาครูนั้นมีความสัมพันธโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและมีผลตอความศรัทธาของผูปกครอง

นักเรียนดวยหากครูสามารถพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพเชื่อวาจะสรางความ

ศรัทธาใหกับสังคมไดและเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองเขาใจในการพัฒนางานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ครูเพื่อทําการพัฒนาครูในอนาคตและใหเปนไปตามที่พึงประสงคของโรงเรียนและของกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคนควาการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 เพื่อศึกษาระดับความ

ตองการพัฒนาครู ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุม

เครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

446 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยขาราชการครูของกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 140 คน  ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 2 ตอน 

ตอนที่ 1 สอบถามสภาพขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับความตองการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือเครือขาย

โรงเรียนแมเปน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 ซึ่งมีขอบขายตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

ของคุรุสภาจํานวน 12 มาตรฐาน แตละมาตรฐานมี 5 ขอ  รวมจํานวน  60  ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ประมาณคา 5 ระดับ  มีคาความเที่ยงเทากับ 0.99 

การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากสํานักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เพื่อขออนุญาตเก็บ

รวบรวมขอมูลในพื้นที่กลุมเครือเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรคเขต 2   

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร ระหวางเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม   พ.ศ. 

2554  ดวยตนเองและทําการเก็บแบบสอบถามคืนโดยวิธีเดียวกัน  

3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ  จัดระเบียบขอมูล  ลงรหัสและวิเคราะหขอมูล 

4. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ขอความรวมมือผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 7 คน รวมประชุมสนทนากลุมในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบานคลองสมบูรณ 

ศูนยกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน 

5. นําผลจากการประชุมสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่สอดคลองกัน เพื่อ

สังเคราะหแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 2 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณจัดระเบียบขอมูลลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติการวิจัยดังนี้          

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการแจกแจงความถี่และคารอยละ  

2. วิเคราะหระดับความตองการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยวิธีการหาคามัชฌิมเลขคณิตและคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การจัดสนทนากลุม นําผลจากการประชุมสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญมาจัดลําดับความคิดเห็นที่ 

สอดคลองกัน เพื่อสังเคราะหแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรียน

แมเปน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 ดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา 
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ผลการวิจัยและวิจารณ 
ผลการวิจัยพบวา  ระดับความตองการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรียนแม

เปน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับความตองการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 จํานวน 12 มาตรฐานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

มาตรฐาน พบวา ความตองการพัฒนาครูสูงสุด คือมาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

สวนมาตรฐานที่มีระดับความตองการต่ําที่สุด คือมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยูเสมอ 

2. การนําเสนอแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการจัดสนทนากลุมจาก

ผูเชี่ยวชาญ โดยนําผลการวิเคราะหระดับความตองการ 3 อันดับแรก  ของแตละมาตรฐานมาเปนกรอบในการ

สังเคราะหแนวทางการพัฒนาครูดังนี้   มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู

เสมอ  ปญหาอันดับที่1. เขารวมประชุม  อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู  แนวทางการพัฒนาครู  จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาใหความรูดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร   ปญหาอันดับที่ 2 . นําผลงานทาง

วิชาการออกเผยแพร แนวทางการพัฒนาครู  ควรจัดทําและเผยแพรผลงานทางวิชาการ  เขารวมจัดกิจกรรมทาง

วิชาการที่องคการหรือหนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น  ปญหาอันดับที่ 3. มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมขององคกร

วิชาชีพครู  แนวทางการพัฒนาครู วางแผนการจัดประชุม สัมมนาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2  

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกดิแกผูเรียน  ปญหาอันดับที่ 1 ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สรางคุณธรรมใหเกิดกับผูเรียน แนวทางการพัฒนาครู จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เขาคาย

คุณธรรมที่วัดในชุมชน  ปญหาอันดับที่ 2. ฝกทักษะในการจัดกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูเรียน

อยางเปนระบบ แนวทางการพัฒนาครู ควรจัดกิจกรรมเสริมความรูโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน  ควรจัด

กิจกรรมทุกอยางที่มีความสัมพันธในการพัฒนาความสามารถของผูเรียน ปญหาอันดับที่ 3 ฝกทักษะกิจกรรมที่

สัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียน แนวทางการพัฒนาครู  ควรจัดใหมีการแขงขันกีฬาภายใน  ระดับกลุม ประกวด

วาดภาพระบายสี มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  ปญหาอันดับที่ 1. ฝกทักษะการจัดกิจกรรม

การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  แนวทางการพัฒนาครู  จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนตามความแตกตางระหวาง

บุคคล  ใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางดานการเรียนรู ปญหาอันดับท่ี 2  ศึกษาวิธีการวิเคราะหการพัฒนา

ความสามารถของผูเรียนเปนรายบุคคล แนวทางการพัฒนาครู  จัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมเปนรายบุคคล  

วิเคราะหจุดเดน  จุดดอยของผูเรียน  ปญหาอันดับที่ 3. ฝกทักษะวิธีการสอนที่หลากหลายตามความสามารถของ

ผูเรียน  แนวทางการพัฒนาครู  ตระหนักถึงความสําคัญทางดานการคนหาศักยภาพของผูเรียนเนนประโยชนแก

ผูเรียนเปนสําคัญ   ใชเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย  มาตรฐานที่ 4  พัฒนา

แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  ปญหาอันดับที่1จัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  แนว

ทางการพัฒนาครู   ประชุมวางแผนการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เชิญวิทยากรที่มีความรู

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ ปญหาอันดับที่ 2. พัฒนาแผนการสอนที่เนนให

ผูเรียนไดปฏิบัติจริง เนนผูเรียนใหคนหาคําตอบดวยตนเอง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเปนผู

ปฏิบัติจริง ปญหาอันดับที่ 3 พัฒนาแผนการสอนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  แนวทางการพัฒนาครู  

สรางและพัฒนาแผนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน  เลือกใช  ปรับปรุง  แผนการสอนให
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สอดคลองกับ องคประกอบการสอนทุกดาน  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

ปญหาอันดับที่ 1 ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการเรียนการสอน  แนวทางการพัฒนาครู  ประชุม

วางแผนจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานใหแกครูดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีการกํากับ ติดตาม การพัฒนาดาน

เทคโนโลยีของครู ปญหาอันดับที่ 2 อบรมการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามความเหมาะสมในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ

ใหเหมาะสมกับกิจกรรมและจุดประสงค แนวทางการพัฒนาครู  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาให

ความรูดานเทคโนโลยีใหม ปญหาอันดับที่  3 ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการคิดคนและผลิตส่ือการเรียนการสอน เพื่อ

ใชศึกษาคนควาใหทันสมัย  ทันเหตุการณ  มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก

ผูเรียน ปญหาอันดับที่ 1.ศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการสรางนิสัยการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวร

ติดตัวกับผูเรียนตลอดไป แนวทางการพัฒนาครู    เนนกระบวนการคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล  ปญหาอันดับที่ 

2 จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนคนหาองคความรูและสรุปแนวคิดไดเอง แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมให

ผูเรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ   มุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคล  

ปญหาอันดับที่ 3 การจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แนวทางการพัฒนาครู  ครู

เปนผูแนะนําใหผูเรียนคนควาหาความรูและพัฒนาความรูใหสมบูรณยิ่ง ๆขึ้นโดยการใชสถานการณตาง ๆอยาง

หลากหลาย    มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบ ปญหาอันดับท่ี1. การศึกษา

แนวคิดในการวิเคราะหสภาพปญหา ครูควรศึกษาขอมูลสภาพปญหาความตองการและเปาหมายในการพัฒนาท่ี

เปนภาพรวมกลุมใหญหรือผูเรียนทั้งหอง ครูควรศึกษาเทคนิควิธีการ นวัตกรรมที่ใชกับผูเรียน  ปญหาอันดับที่ 2.เขา

รวมประชุม  อบรม  สัมมนาทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน แนวทางการพัฒนาครู  ครู

จะตองใชเกณฑเฉพาะสําหรับการประเมินผลการเรียนของแตละกลุมอยางเหมาะสมและใชประโยชนของผลการ

ประเมินเปนพื้นฐานสําหรับปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ปญหาอันดับที่ 3  

การอบรม  สัมมนา  วิธีการทํางานวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกิดในกระบวนการเรียนการสอน     แนวทางการ

พัฒนาครู  การเก็บรวบรวมขอมูล ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบที่ไดจากการ

ประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียนหรือการประเมินผลปลายภาคเรียนที่แสดงถึงขอบกพรอง 

มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ปญหาอันดับที่ 1 วิธีการปฏิบัติตนเพื่อเปนแบบอยางแก

ผูเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการพัฒนาครู   ครูควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ปญหา

อันดับที่ 2  พัฒนาองคความรูดานทักษะพิสัยเพื่อเปนแบบอยางแกผูเรียน แนวทางการพัฒนาครู  ครูควรมีความ

อดทนเสียสละ  ครูควรมีความเมตตา กรุณา แกศิษย  ปญหาอันดับที่  3  พัฒนาองคความรูดานวิชาการเพื่อเปน

แบบอยางแกผูเรียน แนวทางการพัฒนาครู  ครูควรมีมนุษยสัมพันธดีและมีความรูความสามารถดี มีความทันสมัย

ทันตอ เหตุการณดี  มาตรฐานที่ 9  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ปญหาอันดับที่ 1 การศึกษา

แนวทางในการใหความรวมมือกับครูผูรวมงาน แนวทางการพัฒนาครู  มีความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน  ปญหา

อันดับที่ 2. การมีเปาหมายที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานงาน  ปญหาอันดับท่ี 3  การนําแนวทางปฏิบัติงาน มา

สรางสรรคงานเพื่อประโยชนแกสวนรวม  มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน ปญหาอันดับที่ 

1 การนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษามาใชในการรวมมือ

กับชุมชน แนวทางการพัฒนาครู  รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน  ปญหา

อันดับที่ 2  เปนวิทยากรการประชุม  อบรม สัมมนา เพื่อเผยแพรความรูสูชุมชน แนวทางการพัฒนาครู  ครูมีความรู

ความเขาใจตองานที่ไดรับมอบหมาย  ปญหาอันดับที่ 3 การมีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรมของชุมชน แนว
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ทางการพัฒนาครู  เขารวมวางแผนและแบงงานกันทํา  ปฏิบัติงานอยางสรางสรรคโดยยึดถือประโยชนของสวนรวม 

มาตรฐานที่11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ปญหาอันดับที่ 1การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารใน

การศึกษา แนวทางการพัฒนาครู สามารถแสวงหาขอมูล ขาวสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน  ปญหาอันดับ

ที่ 2 การจัดมุมวิชาการภายในสถานศึกษาเพื่อใชเปนแหลงขอมูลสารสนเทศทางวิชาการแนวทางการพัฒนาครู

จัดระบบขอมูลขาวสารไดการใหบริการขอมูลขาวสารได การนําขอมูล ขาวสารไปใชในการพัฒนาอยางเปนระบบ

ปญหาอันดับที่ 3 การนําผลงานทางวิชาการที่ไดรับจากแหลงขอมูลมาพัฒนาการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา

ครู จัดมุมขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ  

ระดับโลก โดยพิจารณาขอมูลที่เปนปจจุบันทันเหตุการณ จัดมุมเพื่อสืบคน ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ  

มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ ปญหาอันดับที่ 1การศึกษาแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมการแกปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นกับผูเรียน แนวทางการพัฒนาครู ครูผูสอนสงเสริมการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียน

ทุกสถานการณ ทุกเวลา ทุกสถานที่  ครูผูสอนควรประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชนทุกฝายและ  

ปญหาอันดับที่ 2  การสรางกลไกในการจัดกิจกรรมนอกหองเรียนเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนใหเกิดแกผูเรียน  แนวทางการ

พัฒนาครู  การสรางความสัมพันธภาพที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ควรใหผูปกครองมีบทบาทและมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ ปญหาอันดับที่ 3 การศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  ส่ือตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน แนวทางการ

พัฒนาครู  จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนในทุกสถานการณ  จัดการเรียนที่มุงใหผูเรียนไดรูจักแสวงหาและศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปลูกฝงนิสัยรักการอาน  ฝกใหมีนิสัยเปนคนกระตือรือรน  สนใจใฝรู   
จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย  ดังนี้ 

ผลการศึกษาความตองการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยรวมทั้ง12 มาตรฐาน พบวา ครูมีความตองการพัฒนาโดยรวม

และรายมาตรฐานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจินต ดนตรี (2545 : บทคัดยอ) ที่พบวา

ขาราชการครูโรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานอยูในระดับ

ปานกลาง ทั้งนี้เพราะครู มีความตระหนักและเขาใจแนวทางในการปฏิรูปการศึกษามากขึ้นโดยมีความเชื่อมั่นวา 

การพัฒนาศักยภาพของครูใหดีหรือสูงขึ้นยอมสงผลไปยังผูเรียนของตนเองโดยตรงเนื่องจากพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด7 ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 52 ไดกําหนดให

กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง และเมื่อวิเคราะหเปนรายมาตรฐาน  พบวามาตรฐานที่ 

9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค  เพราะครูตระหนักดีวาการใหความรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค

ในสถานศึกษาเพื่อรวมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนโดยตรงโดยการสรางองคความรูใหเกิด

กับผูเรียน จึงเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองการพัฒนา รองลงมาไดแกมาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

ทั้งนี้เพราะการเรียนรูแนวทางในการพัฒนาผูเรียนตามความตองการของตัวผูเรียนใหเต็มศักยภาพซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ จรวยพร  ธรณินทร (2544 : 34) ที่กลาววายุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษาไทยนั้น ตองมีการปรับ

บทบาทครู โดยจัดฝกอบรมเทคนิค การจัดการเรียนการสอน โดยครูสามารถวางแผนการจัดการสอนไดอยางมี

คุณภาพ และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นไดจริง 
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สรุปผล 
ผลการวิจัยสรุปได 2  ประการ ดังนี้  

1. ระดับความตองการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูกลุมเครือขายโรงเรียนแมเปน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย

มาตรฐานจํานวน 12 มาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่มีความตองการสูงสุดอันดับที่1 คือ มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับ

ผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ สวนมาตรฐาน

ที่มีระดับความตองการต่ําที่สุด คือมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 

2. การเสนอแนวทางการพัฒนาครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะที่สอดคลองกันของผูเชี่ยวชาญมาสังเคราะหเปนแนวทางการพัฒนาครู ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอวางแผนการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาใหความรู นําผลงานทางวิชาการออกเผยแพรวิชาการ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน สงเสริมใหครูเขารับการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมเปนรายบุคคล 

วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของผูเรียน มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ประชุม

วางแผนการเชิญวิทยากรที่มีความรูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียน

ปฏิบัติจริงมากขึ้น มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู จัดสัมมนา ศึกษาดูงานใหแกครู

ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน จัด

กิจกรรมที่มุงเนนการสรางนิสัยการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวกับผูเรียนตลอดไปจัดกิจกรรมมุงเนนให

ผูเรียนแสวงหาความรูตามสภาพความแตกตางของบุคคล มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน

อยางเปนระบบ การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบที่แสดงถึงขอบกพรอง เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ครูควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การประพฤติตน มาตรฐาน

ที่ 9  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค การศึกษาแนวทางในการใหความรวมมือกับครูผูรวมงาน มี

ความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน มาตรฐานที่10 รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชนรับฟงความคิดเห็น  

ปฏิบัติงานอยางสรางสรรคโดยยึดถือประโยชนของสวนรวมมาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ

พัฒนา จัดระบบขอมูล ขาวสาร เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอน ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ  ระดับโลก ทัน

เหตุการณ  มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูทุกสถานการณ จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม  ความมี

วินัย  รับผิดชอบในการทํางาน  ปลูกฝงนิสัยรักการอาน    
 

ขอเสนอแนะ 
ผูบริหารสถานศึกษาควรจะสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อใหมี

คุณภาพและนําผลการพัฒนานี้ไปใชในการพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาในวิชาชีพ ควรมีการจัดทําผลงานทาง

วิชาการและจัดเก็บเปนระบบเนื่องจากดวยวัยและประสบการณการสอนที่เหมาะสม  
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