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การบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพีครูและเจตคติตอวิชาชพีครู 
ในรายวิชากลยุทธการจัดการเรยีนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
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สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา1 
Surin  Xoomsai Na Ayudhya1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการเรียน สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและ

เจตคติตอวิชาชีพครู โดยบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครู

ในรายวิชา กลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ผลการวิจัยพบวานิสิตมีผลการเรียนใน

ระดับ  A  รอยละ 62.82 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B+ รอยละ 21.79 นิสิต มีผลการเรียนในระดับ B รอยละ 

10.26 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ C+ รอยละ 2.56 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ C รอยละ 2.56 นิสิตมีสมรรถนะ

ความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด รอยละ 38.46 นิสิต มีสมรรถนะความเปนครูตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมาก   รอยละ 55.13 นิสิตมีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ครูในระดับปานกลาง รอยละ 6.41 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด รอยละ 10.26 นิสิตมีเจตคติตอ

วิชาชีพครูในระดับมาก รอยละ 79.49 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ในระดับปานกลาง รอยละ 10.26 

คําสําคัญ : การบูรณาการ  สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  เจตคติตอวิชาชีพครู  การเรียนรูแบบเนนประสบการณ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study learning results, teacher competency in 

benchmark of teaching profession and attitude towards teaching profession by integrating teacher 

competency and attitude towards teaching profession in the subject of Strategies of learning 

management by using an experiential learning method.The result of this research found that the 

learning result of students was 62.82 percent at  A level, 21.79 percent at  B level and 2.56 percent at  

C level. The teacher competency in benchmark of teaching profession was 38.46 percent at most level, 

55.13 percent at more level and 6.41 percent at moderate  level.The attitude towards teaching 

profession was 10.26 percent at the best level, 79.49  percent at good level and 10.26 percent at 

moderate level. 

Key Words : Integration ,Teacher Competency in Benchmark of Teaching Profession, Attitude towards Teaching Profession, 

Experiential Learning      
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คํานํา 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 24

การจัดกระบวนการเรียนรู ใหจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ 

อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจ

เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่มี

การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 14 -15) ดังนั้นในการจัดการศึกษาทุกระดับควรจะ

สนองเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว 

การจัดการเรียนรูรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรูมีจุดมุงหมายใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียนรูและมีทักษะในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน รายวิชานี้เปนรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู

โดยตรง จึงจําเปน  ตองสอดแทรก สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและสรางเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพครูดวย ซึ่งจะทําใหนิสิตครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตน จะทําใหนิสิตเปนครูที่ดีในอนาคต ดังนั้น

ในการจัดการเรียนรูจึงควรใหนิสิตเรียนดวยการไดรับประสบการณตาง ๆ ทั้งภาคความรูและภาคปฏิบัติจนสามารถ

นําความรูไปประยุกตใชไดจริงในการจัดการเรียนรู การเรียนรูแบบเนนประสบการณเปนการจัดการเรียนรูที่มี

ขั้นตอน 4 ขั้นตอนคือผูเรียนไดรับประสบการณที่เปนรูปธรรมแลวสะทอนความคิดจากประสบการณและจาก

มุมมองที่หลากหลาย จากการสังเกตและสะทอนความคิดผูเรียน  จะสรุปความรูเปนความคิดรวบยอดที่เปน

นามธรรมและสรปุเปนหลักการ ซึ่งไดจากการบูรณาการการสังเกตกับทฤษฎี ผูเรียนจะนําหลักการนั้นไปประยุกตใช

หรือทดลองใชในสถานการณตาง ๆ (Kolb,1984)   

จะเห็นไดวาขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณเปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

เพราะผูเรียนตองทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองทุกขั้นตอน ผูเรียนไดฝกทักษะการคิดทุกขั้นตอนและไดฝกการ

ประยุกตใชความรูดวย ดังนั้นผูเรียนจะเรียนดวยความเขาใจสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน ทําใหเกิดเจตคติที่ดี

กับรายวิชาที่เรียน ซึ่งหมายถึงการมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูนั่นเอง ในการจัดการเรียนรูในรายวิชานี้มีการใหนิสิตได

ฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนในสถานศึกษาจริง จึงควรพัฒนาสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพครูใหนิสิตดวย ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณมาใชในการจัดการเรียนรู

รายวิชากลยุทธ การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติ

ตอวิชาชีพครู เพื่อใหนิสิตมีผลการเรียนที่ดี มีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและมีเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพครู 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการเรียน สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูโดย

บูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธการ

จัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ในการวิจัยเรื่องการบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพ

ครูในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎีที่ เกี่ยวของและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนน

ประสบการณ การบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูในการ

จัดการเรียนรู การวัดเจตคติตอวิชาชีพครูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําประมวลการสอนรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรู วิเคราะหเนื้อหาในรายวิชาเพื่อบูรณาการ

สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

เนื้อหา 

การบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครู หมายถึง 

การจัดการเรียนรูในรายวิชาที่ผสมผสานและสอดแทรกเรื่องสมรรถนะความเปนครูและเจตคติตอวิชาชีพครูใน

เนื้อหาสาระที่สอนไปดวยทุกเนื้อหาและทุกขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมและสื่อตาง ๆ เชน 

ตัวอยางชีวิตครู กรณีศึกษา สถานการณจําลอง ละคร ขาวและเหตุการณจริงในสังคม การปฏิบัติจริงในสถานการณ

ตาง ๆ เปนตน  
ตารางการวิเคราะหเนือ้หาในรายวิชาเพื่อบูรณาการสมรรถนะความเปนครตูามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและเจตคติตอวิชาชีพครู 

สัปดาห

ที่ 

สาระการเรียนรู สมรรถนะความเปนครู/เจตคติตอวิชาชีพครู 

1 ปฐมนิเทศ 

ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู 
 

1.อดทนและรับผิดชอบ 2.ศรัทธาในวิชาชีพครู 

3.เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทาง

วิชาการ 4.เจตคติตอวิชาชพีครู 

2 การประยุกตใชทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู 

อิงมาตรฐาน 

1.อดทนและรับผิดชอบ 2.ศรัทธาในวิชาชีพครู 

 3.เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทาง

วิชาการ 

3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และสาระการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1.มีวิสัยทัศน 

2.เจตคติตอวิชาชีพคร ู

4  พระราชบัญญตัิการศึกษา พทุธศักราช 2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

1.ศรัทธาในวิชาชีพคร ู

2.มีวิสัยทัศน 3.เจตคติตอวิชาชีพครู 
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5  Backward Design กับการสรางหนวยการเรียนรู 
 

1.อดทนและรับผิดชอบ 2.เปนบุคคลแหงการ

เรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 

6 1.การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชัน้ปและ

ตัวชี้วัดชวงชั้นและสาระการเรียนรูในหลักสูตร 

2.การสรางหนวยการเรียนรู 

1.อดทนและรับผิดชอบ 

2.เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทาง

วิชาการ 

7 1.การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชัน้ปและ

ตัวชี้วัดชวงชั้นและสาระการเรียนรูในหลักสูตร 

1.อดทนและรับผิดชอบ 2.เปนบุคคลแหงการ

เรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ 

8 1.การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและการ

จัดการเรียนรูเพื่อพฒันากระบวนการคิด 

2.การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม หลักการ

ประชาธิปไตยและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ศรัทธาในวิชาชีพคร ู

2.รัก เมตตาและปรารถนาดีตอผูเรียน 

3.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

4.เจตคติตอวิชาชีพคร ู

9 สอบกลางภาค  

10 ทักษะพื้นฐานในการสอน ระบบ รูปแบบ วิธีการและ

เทคนิคการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

1.ศรัทธาในวิชาชีพคร ู2.รัก เมตตาและปรารถนา

ดีตอผูเรียน 3.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวชิาชพี

ครู 4.เจตคติตอวิชาชีพครู 

11 1.Backward Design กับการออกแบบการจัดการ

เรียนรูและการจัดประสบการณการเรียนรู 

2.การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

1.อดทนและรับผิดชอบ 

2.รัก เมตตาและปรารถนาดีตอผูเรียน 

3.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

12 การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรม 1.เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทาง

วิชาการ 

13 Backward Design กับการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู 

1.อดทนและรับผิดชอบ 

2.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

14 การฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 1.อดทนและรับผิดชอบ 2.รัก เมตตาและ

ปรารถนาดีตอผูเรียน 3.ศรัทธาในวิชาชีพครู  

4.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

5.เจตคติตอวิชาชีพคร ู

15 การฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 1.อดทนและรับผิดชอบ 2.รัก เมตตาและ

ปรารถนาดีตอผูเรียน 3.ศรัทธาในวิชาชีพครู  

4.ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

5.เจตคติตอวิชาชีพคร ู

16 สอบปลายภาค ทําแบบทดสอบ 

 

3. จัดการเรียนรูใหนิสิตตามประมวลการสอน ซึ่งบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ผูเรียนเขาไปมี
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ประสบการณในเรื่องที่ตองการเรียนรู โดยผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญคือเปนผูคิดและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

โดยผานขั้นตอนการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือการไดรับประสบการณที่ เปนรูปธรรม การสะทอนความคิดจาก

ประสบการณและอภิปราย การสรุปแนวคิดหรือความรูเปนความคิดรวบยอดและการประยุกตใชความรูใน

สถานการณตาง ๆ เปนเวลา 1 ภาคเรียน 

4. สรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย โดยดําเนินการดังนี้ 

4.1 แบบวัดผลและการประเมินผลการเรียน ผูวิจัยสรางแบบวัดผลการเรียนกลางภาคและปลายภาค

โดยใชขอสอบแบบอัตนัย โดยผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และตรวจสอบการใชภาษา

แลวนําไปทดลองใชกับนิสิตที่ไมใชกลุมตัวอยางและนํามาปรับปรุงแกไข  

การใหคะแนนการวัดผลการเรียนมีรายละเอียดดังนี้คือ การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในกิจกรรม

การเรียนรู 10 % งานรายบุคคล 30 % มีดังนี้คือ การออกแบบการจัดการเรียนรูและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

การใชและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การจัด

ประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน ประเมินจากการตรวจสอบองคประกอบและความสอดคลองของแผนการจัดการ

เรียนรู 15 % และจากการจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน 15 % งานกลุม 20 % คือการจัดทําหนวยการ

เรียนรู ประเมินจากองคประกอบและความสอดคลองของหนวยการเรียนรู 20 % การสอบกลางภาค 20 % การสอบ

ปลายภาค 20 % สวนเกณฑการใหระดับคะแนน ใชเกณฑการประเมินดังตอไปน้ี 

    80 คะแนนขึ้นไป     ไดระดับคะแนน    A  หรือ  4.0 

        75-79 คะแนน            ไดระดับคะแนน     B+ หรือ  3.5 

        70-74 คะแนน             ไดระดับคะแนน     B  หรือ  3.0 

        65-69 คะแนน            ไดระดับคะแนน    C+ หรือ  2.5 

        60-64 คะแนน             ไดระดับคะแนน     C หรือ  2.0 

        55-59 คะแนน             ไดระดับคะแนน     D+ หรือ  1.5 

        50-54 คะแนน             ไดระดับคะแนน    D หรือ  1.0 

4.2 แบบประเมินสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ใชสมรรถนะความเปนครูตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ในการประเมินสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูได

กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนดังนี้ 
    4.50 – 5.00 หมายถึง มีสมรรถนะความเปนครูในระดับมากที่สุด 

    3.50 – 4.49 หมายถึง มีสมรรถนะความเปนครูในระดับมาก 

    2.50 – 3.49 หมายถึง มีสมรรถนะความเปนครูในระดับปานกลาง 

                  1.50 – 2.49 หมายถึง มีสมรรถนะความเปนครูในระดับนอย 

                  1.00 – 1.49 หมายถึง มีสมรรถนะความเปนครูในระดับนอยที่สุด 

4.3 แบบวัดเจตคติตอวิชาชีพครู ใชแบบวัดเจตคติตอวิชาชีพครูของสุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ในงานวิจัย

เร่ืองการใหคําปรึกษาโดยใชระบบคูสัญญาสําหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสรางระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

มาตรฐานความรู ความมีวินัยในตนเองและเจตคติตอวิชาชีพครู คาความเชื่อมั่นเทากับ .82  
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ในการวัดเจตคติตอวิชาชีพครู ไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเชนเดียวกับแบบ

ประเมินสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

5. เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชากลยุทธการ

จัดการเรียนรู ประเมินสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและวัดเจตคติตอวิชาชีพครูปลายภาค

เรียน วเิคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. สรุปผลการวิจัย รายงานผลการวิจัยและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ในการวิจัยเรื่องการบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพ

ครูในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนของนิสิตในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรู 

คะแนน ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 

80-100 A 49 62.82 

75-79 B+ 17 21.79 

70-74 B 8 10.26 

65-69 C+ 2 2.56 

60-64 C 2 2.56 

 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวานิสิตมีผลการเรียนในระดับ A  รอยละ  62.82 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ 

B+ รอยละ 21.79 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B รอยละ 10.26 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ C+ รอยละ 2.56 นิสิตมี

ผลการเรียนในระดับ C รอยละ 2.56 แสดงวานิสิตสวนมากมีผลการเรียนในระดับ A 
 
ตารางที่ 2 แสดงรอยละของระดับสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

ระดับสมรรถนะความเปนครู จํานวน รอยละ 

นิสิตที่มีสมรรถนะความเปนครูในระดับมากที่สุด 30 38.46 

นิสิตที่มีสมรรถนะความเปนครูในระดับมาก 43 55.13 

นิสิตที่มีสมรรถนะความเปนครูในระดับปานกลาง 5 6.41 

 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวานิสิตมีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมาก

ที่สุด รอยละ 38.46 นิสิตมีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมาก รอยละ 55.13 นิสิตมี

สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับปานกลาง รอยละ 6.41 แสดงวานิสิตสวนมากมี

สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมาก 
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ตารางที่ 3 แสดงรอยละของระดับเจตคติตอวิชาชีพครู 

ระดับเจตคติตอวิชาชีพครู จํานวน รอยละ 

นิสิตที่มีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด 8 10.26 

นิสิตที่มีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมาก 62 79.49 

นิสิตที่มีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับปานกลาง 8 10.26 

 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวานิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ในระดับมากที่สุด รอยละ 10.26 นิสิตมีเจตคติ

ตอวิชาชีพครูในระดับมากรอยละ 79.49 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครู ในระดับปานกลาง รอยละ 10.26 แสดงวานิสิต

สวนมากมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมาก 

การบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครู ในรายวิชา

กลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ทําใหนิสิตมีผลการเรียนในระดับ A รอยละ  62.82 

นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B+ รอยละ 21.79 นิสิต มีผลการเรียนในระดับ B รอยละ 10.26 เนื่องจากการจัดการ

เรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ทําใหนิสิตไดเรียนรูถึงขั้นการประยุกตใชความรูหลังจากที่ไดรับ

ประสบการณ ไดสะทอนความคิดและอภิปรายจนสามารถสรุปเปนความคิดรวบยอดได ทําใหนิสิตมีความรูความ

เขาใจอยางแทจริง สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนได การเรียนรูแบบ

เนนประสบการณเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนตองคิดวิเคราะห สังเคราะหจน

สามารถประยุกตใชความรูได ทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน จึงทําใหผลการเรียนดี การบูรณาการสมรรถนะ

ความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูในรายวิชานี้ ทําใหนิสิตได

พัฒนาสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและไดเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู จึงทําใหนิสิต

เรียนรูอยางมีความหมาย เห็นประโยชน ความสําคัญ   และเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน ทําใหนิสิตตั้งใจเรียนและเรียน

อยางมีความสุขจึงทําใหผลการเรียนดี   
นิสิตมีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมากที่สุดรอยละ 38.46 นิสิตมี

สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมากรอยละ 55.13 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูใน

ระดับมากที่สุด รอยละ 10.26 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับมากรอยละ79.49 แสดงใหเห็นวาการบูรณาการ

สมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูทําใหนิสิตสวนใหญมีสมรรถนะความ

เปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพครูอยูในระดับที่ดีซึ่งจะทําใหนิสิตพัฒนาตนเองเพื่อเปน

ครูที่ดีในอนาคตตอไป 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

ในการวิจัยเรื่องการบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและเจตคติตอวิชาชีพ

ครู ในรายวิชากลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ทําใหนิสิตมีผลการเรียนในระดับ A 

รอยละ 62.82 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ B+ รอยละ 21.79 นิสิต มีผลการเรียนในระดับ B รอยละ 10.26 นิสิตมี

ผลการเรียน   ในระดับ C+รอยละ 2.56 นิสิตมีผลการเรียนในระดับ C รอยละ 2.56  นิสิตมีสมรรถนะความเปนครู

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด รอยละ 38.46 นิสิตมีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑ
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มาตรฐานวิชาชีพครู ในระดับมาก รอยละ 55.13 นิสิตมีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูใน

ระดับปานกลาง รอยละ 6.41นิสิตมีเจตคติ    ตอวิชาชีพครู ในระดับมากที่สุด รอยละ 10.26 นิสิตมีเจตคติตอ

วิชาชีพครู ในระดับมาก รอยละ  79.49 นิสิตมีเจตคติตอวิชาชีพครูในระดับปานกลาง รอยละ 10.26 

การจัดการเรียนรูในรายวิชาชีพครูควรบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

และ เจตคติตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูเพราะจะชวยกลอมเกลานิสิตครูใหเปนครูที่มีสมรรถนะสูงและเปนครูที่

มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพของตน ทําใหนิสิตไดพัฒนาความเปนครูในขณะที่เขากําลังศึกษาอยูอยางเต็มศักยภาพจะทํา

ใหสถาบันผลิตครูไดผลผลิตที่มีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 

ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของการศึกษาของชาติตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 

1.การจัดการเรียนรูในรายวิชาชีพครูควรบูรณาการสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู

และเจตคติตอวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูเพราะจะชวยกลอมเกลานิสิตครูใหเปนครูที่มีสมรรถนะสูงและเปนครูที่

มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพของตน ทําใหนิสิตไดพัฒนาความเปนครูในขณะที่เขากําลังศึกษาอยูอยางเต็มศักยภาพ จะ

ทําใหสถาบันผลิตครูไดผลผลิตคือครูที่มีสมรรถนะความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพครู ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาของชาติตอไป 

2. การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติเพราะนิสิตจะไดประยุกตใช

ความรูในการปฏิบัติหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีไปแลว ถานิสิตไมเขาใจก็จะไมสามารถปฏิบัติไดทําใหตองกลับมา

ทบทวนใหม ซึ่งจะทําใหนิสิตเกิดความรูความเขาใจอยางแทจริงจนสามารถนําความรูไปใชได 

3. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องการบูรณาการคุณลักษณะที่ดีของนิสิตในดานอื่น ๆ และกลุมอื่น ๆ ตอไป 

4. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องการบูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในการจัดการเรียนรูในกลุม

สาระตาง ๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ควรมีการทําวิจัยในเรื่องการใชการจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระ

ตาง ๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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