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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) กลุมเปาหมายในการสัมภาษณแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมอาจารยมหาวิทยาลัยที่สอนในคณะครุศาสตร
จํานวน 4 คน กลุมผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน กลุมครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน และนักศึกษาคณะครุศาสตร
จํานวน 12 คน รวม 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(Structured interview) ผลการวิจัยพบวาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ ซึ่งสังเคราะหไดมา 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) มีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเองดานวิชาชีพใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ และสังคมอยูเสมอ 2) รักศรัทธา
ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 3) รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจ
แกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่ โดยเสมอหนา และตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชนโดยมิชอบ 4) สงเสริม ใหเ กิด การเรีย นรู ทัก ษะ และนิสัย ที่ถูกตอง ดีง ามแกศิษยต ามบทบาทหนาที่
อยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 5) รายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอน ใหครอบคลุม
สาเหตุ ปจจัย และการดําเนินการที่เกี่ยวของ 6) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 7) รวมมือกับ
ผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค สรางความสามัคคีในหมูคณะ และ 8) สรางสรรคกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนา สังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และสิ่งแวดลอม
Abstract
The objective of this study was to develop indicators for the student teacher to be considered
professional. Research methods using qualitative. The group of interview was four groups twenty people
including 1) the university lecturers in education four people 2) a school director 3) a senior professional
teacher and 4) student teachers fourteen people.
Finding: The professional teacher indicators for the student teacher to be considered professional
consist of 1) self-discipline and self-improvement to keep up with socio-economic development, 2) faithfulness,
honesty and responsibility for the profession, professional organizations, and the disciple, serving according
to their roles and duties with sincerity, equality, and avoidance of wrongdoing, 3) love, compassion, empathy,
and empowerment for the followers, and service with sincerity and equality, 4) promotion of learning, skills
and habits, being a good role model with sincerity, 5) reporting on the development of learners from
instructional activities, including causes, factors, and actions involved, 6) acting as a good example, physically,
verbally and mentally, 7) collaboration with others in the creative school, and keeping harmony with other
the faculty, and 8) creating activities for conservation and development of society, religion, arts, culture
and environment.
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บทนํา
ในการพัฒนาบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รอยเอ็ด ซึ่ง เปนสถาบัน
ในการผลิตครูนั้นมุงผลิตบัณฑิตใหมีความเปนครูมืออาชีพและมีความเปนเลิศดานศาสตรสาขาของตนสูร ะดับ ท องถิ่นและ
ระดั บ ประเทศ เพื่ อพั ฒ นาบั ณฑิ ต ให มี ค วามรู ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ปลู กจิ ต สํานึ กให เ ยาวชนรั กการเรี ย นรู
ใช เ ทคโนโลยี การสื่ อสารให เ ป นประโยชน ต อการจั ด การเรี ย นรู และมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเป น แบบอย า งที่ ดี ต อ สั ง คม
(คณะครุ ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, 2560) ทั้งนี้ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นักศึกษาจะตองไปสังเกตการสอน
ครู ใ นโรงเรี ย น ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ต นเองจะออกไปฝ ก ประสบการณ แ ละออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู
ในสาขาวิชาเอกของตนแลวนําไปสอน ซึ่งเปนกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูในขั้นแรก ขั้นตอไปในปสุดทายชั้นปที่ 5
นักศึกษาจะตองออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ปการศึกษา เพื่อฝกทักษะในการจัดการเรียนรู
และศึกษางานในสถานศึกษาตามหนาที่ของครูที่ดี เพื่อเตรียมนักศึกษาครู ทั้งนี้คณะครุศาสตรเห็นความสําคัญ ของบุ ค คล
ที่ จ ะเป น ครู ใ นอนาคต ซึ่ ง ครู เ ป น บุ ค คลที่ สํา คั ญ มาก เพราะครู เ ป น ผู มี บ ทบาทโดยตรงในการพั ฒ นาคุ ณภาพของคน
ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ครูเปนผูนําทางในการพัฒ นาการศึกษาของประเทศไทย
การพัฒนาการศึกษาเปนการสรางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูจึงเปนผูเตรี ยมและนําคนไทยใหกาวสูสังคมยุคใหม
อยางมั่นคง และรูเทาทันโลก ดังนั้นสถาบันที่มีการผลิต ครู โดยเฉพาะมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รอยเอ็ด จะตองมี การพัฒ นา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จะไปเปนครูในอนาคต จะตองวางแผนใหบัณฑิตพรอมที่จะเปนครูมืออาชีพ พรอมทั้งการพัฒนาตน
ใหมีความรูและประสบการณวิชาชีพครู และมีการปฏิบัติตนที่ดี
การผลิตครูจะตองสอดคลองกับนโยบายการผลิตครูยุคใหมโ ดยสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.)
ซึ่งไดพัฒนาระบบการผลิตครูยุคใหม โดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรู และความสามารถหลักของผูเรียนเปนสําคัญ ไดเสนอใหมี
ระบบสนับสนุนการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งการออกแบบหลักสูตรที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานวิช าชีพ ครูข องกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒ นาวิช าชีพ ครู และ
การสร า งสภาพแวดล อ ม สนั บ สนุ น การผลิ ต ครู โ ดยกํา หนดมาตรฐานผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ข องครู ยุ ค ใหม เ ป น 6 ด า น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) คือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะ
ทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ดานทักษะการจัด การเรีย นรู ซึ่ง เปนทักษะที่ใ หนักศึกษาครูมีค วามเชี่ย วชาญ
ในการจั ด การเรี ย นรู ที่ มี รู ป แบบหลากหลายทั้ ง รู ป แบบที่ เ ป นทางการ รู ป แบบกึ่ ง ทางการ และรู ป แบบไม เ ป น ทางการ
อย างสรางสรรค มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอก
ที่จะสอนอยางบูรณาการ มีความสามารถใชภาษาตางประเทศในการเรียนการสอนสามารถจัด การเรีย นรูเ พื่อสรางทัก ษะ
ที่จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การพัฒนานักศึกษาครูใหเปนครูมืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซึ่งเกิดจากการศึกษาคนควาอัตลักษณ
ของบัณฑิตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเชื่อมโยงกับแนวคิดความเปนครูมืออาชีพ โดยจากผลการทํา
สนทนากลุม (focus group) นักศึกษาครูชั้นปที่ 4 ที่ผานการฝกประสบการณวิชาชีพครั้งที่ 2 (Practicum 2) พบวานักศึกษา
ยังตองการที่จะพัฒนาตนเองดานตางๆ เชน การศึกษาแบบอยางของครูที่ดีแ ละการวางแผนตนเองใหป ระสบผลสําเร็จ
ในการฝกประสบการณวิชาชีพครูและความตองการเปนครูมืออาชีพในอนาคต และอาจารยในคณะครุศาสตรยังมีความตองการ
ในการพั ฒ นาตั วชี้ วัด ของนั กศึ กษาครู เ พื่ อความเป น ครู มื อ อาชี พ ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาครู ข องคณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จึงตองมีการพัฒนาตัวชี้วัดของนักศึกษาครูเ พื่อความเปนครูมืออาชีพ เพื่อใหเ ปนมาตรฐาน
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ในการพัฒนานักศึกษาครูที่มีคุณภาพที่มีทั้งผลลัพธการเรียนรูและความสามารถหลัก 6 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF) และนําผลไปพัฒนานักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ใหประสบผลสําเร็จ
ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู เพื่อเตรียมเปนครูมืออาชีพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุมเปาหมายในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) แบงออกเปน 4 กลุม คือ
1) กลุมอาจารยที่สอนในมหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จํานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
2) กลุมผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน
3) ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน
4) นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 14 คน รวม 20 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้มี 1 ตัวแปร คือ ตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐาน และแนวคิดที่จะ
นําไปสูแนวคิดของการวิจัย ตามหัวขอตอไปนี้
1. นโยบายการผลิตนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อยเอ็ ด กําหนดอั ต ลั กษณ ข องบั ณฑิ ต ที่ เ น นให เ ป นคนดี และคนเก ง
ในวิชาชีพครูเตรียมบัณฑิตใหพรอมเขาสูการทํางานคือ “เปนบุค คลแหง การเรีย นรู เปนผูนําทางวิช าชีพ ครู มีทั้ง ความรู
ความสามารถ มีจิตสาธารณะ และมีความโดดเดนในการพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น ” จึงไดวิเคราะหประเด็นของอัตลักษณ
ของบัณฑิตในดานการเปนคนดี คนเกง และการมีจิตสาธารณะทํางานเพื่อสวนรวม ดังนี้
อัตลักษณของบัณฑิต
อัตลักษณของบัณฑิต
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด

การเตรียมบัณฑิตในดานการเปนคนดี คนเกง
การเปนคนดี
การเปนคนเกง
มีจิตสาธารณะทํางาน
เพื่อสวนรวม
มีคุณธรรม จริยธรรม - เปนบุคคลแหงการเรียนรู
มีจิตสาธารณะ
- เปนผูนําทางวิชาชีพครู มีทั้ง
ความรูความสามารถ
- มีความโดดเดนในการพัฒนา
การศึกษาในทองถิ่น

จากนโยบายของการผลิตนักศึกษาครูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยจะเห็นวาอั ตลักษณของ
บัณฑิตนั้ นเนนใหเปนคนดี และคนเกง ในวิชาชี พครูเตรียมบั ณฑิตให พรอมเขาสูการทํางานซึ่งจากนโยบายดั ง กลาวนําไปสู
การเปนครูที่เกงและดี มีจิตสาธารณะเปนครูมืออาชีพตอไป ตามอัตลักษณของครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2. ความเปน “ครูมืออาชีพ”
ครูเปนบุคลากรที่สําคัญยิ่งตอความเจริญของบุคคล สังคมและประเทศชาติ ดวยเหตุนี้หากครูเปนคนที่มีคุณภาพ
เรียกไดวาเปน “ครูมืออาชีพ” ยอมเปนที่เชื่อไดวา การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานจะตองประสบความสําเร็จไดไ มย าก
(ยนต ชุมจิต, 2553) การพัฒนาบัณฑิตครูมีความสําคัญมาก เนื่องจากบัณฑิตครูจะตองออกไปเปนครูที่ดีในอนาคต ในประเทศไทย
ไดมีสถาบันที่ผลิตนักศึกษาครูไดศึกษาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตครูของสถาบันอุดมศึกษาโดยมี สุพรทิพย ธนภัทรโชติวัต
และคณะ (2558) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตครูของสถาบันอุดมศึกษาตามทฤษฎี ทวิปริทัศน และแนวคิดการเรียนรู
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ในพื้นที่ที่สาม เพื่อเปนขอมูลของสถาบันในการผลิตครูในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณวิชาชีพครู สงเสริมใหเปนครู
ที่มีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาทฤษฎีทวิปริทัศนและการเรียนรูในพื้นที่ที่สามแสดงใหเห็นวา การผสาน
ตอระหวางภาคทฤษฎีและการฝกประสบการณ วิชาชีพ โดยความรวมมือจากผูเ กี่ย วของสามฝายไดแ ก สถาบันผลิต ครู
โรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ และนิสิตครู เพื่อกอใหเกิดสิ่งใหม คือ นิสิตครูที่มีคุณภาพ และนอกจากนี้ครูใ นศตวรรษที่ 21
จะตองปรับบทบาทใหมใหเปนครูในยุคศตวรรษที่ 21 (เฉลิมชัย มนูเศวต, 2560) และมีความเปนครูอยางมืออาชีพ
จากการศึกษาคุณลักษณะของครูที่ดีหรือครูมืออาชีพ ยนต ชุม จิต (2553) ไดกลาววา ครูมืออาชีพ จะตองมี
คุณลักษณะ 10 ประการดังตอไปนี้ คือ 1) ตระหนักในการเปนครูที่ดี โดยการฝกอบรมอยางหนั ก ทําภาระงานที่หนัก และ
เปนบุคคลที่เปนแบบอยางในการเปนคนดี 2) รักในการเปนครู โดยยึด หลักอิท ธิบ าท 4 สมกับ การที่ค รูเ ปนวิช าชีพ ชั้นสูง
3) เพิ่มพูนความรูใหกับตนเอง 4) อบรมฝกฝนวิธีสอน 5) รักและเมตตาศิษย 6) ติดตามสถานการณบานเมือง 7) ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู 8) ดํารงอยู อย างผู ท รงศี ล ทั้ ง ศี ล ในระดั บ ธรรม และศี ล ในระดั บ วิ นัย 9) ไม เ หยี ย ดหยามดู ห มิ่ น
เพื่ อนร วมงาน และ 10) ร วมมื อทํางานกั บ ชุ ม ชนและผู ป กครอง ซึ่ ง การร วมมื อทั้ ง การเชิ ญ ชุ ม ชนเข ามามี ส วนร วม และ
การออกไปมีสวนรวมกับชุมชน
โดยสรุป คุณลักษณะของครูที่ดีหรือครูมืออาชีพจําเปนจะตองมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครูในดานตางๆ
ทั้งดานจิตสํานึกความเปนครู มีความรักความเมตตา มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาในชั้นเรียน
เพื่ อพั ฒ นาผู เ รี ย น ที่ สําคั ญ จะต องประสานงานและมี การสื่ อสารกั บ ผู ป กครอง เพื่ อนครู กั บ ชุ ม ชนในการพั ฒ นาผู เ รี ย น
พัฒนาการเรียนการสอน และรวมพัฒนาชุมชนและสังคมดวย จึงจะเรียกไดวาเปนครูมืออาชีพ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 งานวิจัยในประเทศ
ขวัญตา นิลทะศร (2556) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของครูมืออาชีพในยุคการปฏิรูปการศึกษาของครู
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบวา คุณลักษณะของครูมืออาชีพในยุคการปฏิรูป การศึกษาของครู
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูง
3 อันดับแรก ไดแก ดานจิตวิญญาณของความเปนครู ดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ดานการมีจิตวิทยาดูแลชวยเหลือ
พัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการพัฒนานวัตกรรม สื่อ เทคนิควิธีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนสื่อ ICT
กฤษฎาพร อาษาราช (2555) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของครูมืออาชีพของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา คุณลักษณะของครูมืออาชีพ มี ดาน ดัง นี้ 1) ดานการมีจิต วิญ ญาณ
ความเปนครู 2) ดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 3) การมีจิตวิทยาในการดูแลชวยเหลือพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและ
ศักยภาพ 4) การพัฒนานวัตกรรม สื่อ เทคนิควิธี 5) การจัดกระบวนการเรียนรูที่เ นนสื่อ ICT และ 6) การมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามลําดับ
รังสิมันตุ สายศรีลิ (2555) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของครู มืออาชีพในทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียน และครู(กลุมบางแสน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครู มื ออาชี พ ในทั ศ นะของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น และครู โดยรวมรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก โดยมี ด า นต า งๆ ดั ง นี้ คื อ
1) ดานคุณสมบัติสวนบุคคล คือ มีบุคลิกภาพดานการแตง กายเหมาะสมกับ ความเปนครู รักการศึกษาคนควาหาความรู
ใหเทาทันเหตุการณเสมอ และมีบุคลิกภาพดานกิริยามารยาทเหมาะสมกับความเปนครู 2) ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ความสามารถในการพัฒนาแผนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน สามารถชี้นําผูเรียนใหทราบ
แหลงสืบคนขอมูลและเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 3) ดานความเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อน
ครูและชุมชน คือ มีความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน ยกยองชมเชยเพื่อนรวมงานในสิ่งที่ควร และใหความรวมมือในกิจกรรมของ
เพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ
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3.2 งานวิจัยตางประเทศ
Qureshi, Naima (2016) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูอยางครูมืออาชีพ : ความทาทายและโอกาส
ในประเทศปากีสถาน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการเปนครูมืออาชีพควรใหครูเนนความสําคัญในบทบาทของตนเปนอันดับแรก
การพัฒนาครูที่ไมตรงวุฒิดานการศึกษาและประสบการณดานการสอนและการวิจัย พบวาครูกลุมนี้ตองเผชิญกับความทาทาย
มากขึ้น ขอคนพบที่สําคัญของการศึกษาครั้งนี้คือบริบทของมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูบางแหงไมเอื้อตอการพัฒนาครูแบบมืออาชีพ
ในบางครั้งการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพจะไมไดผลเนื่องจากปญหาการเขาไมถึงแหลงทรัพยากรและขาดการสนับ สนุน
จากฝายบริหารและครูมปี ริมาณงานที่มากเกินไปจนจํากัดโอกาสในการเรียนรูและการพัฒนาของครู ในการวิจัยนี้องคประกอบ
ของครูมืออาชีพประกอบดวย ความเชี่ยวชาญในระดับครูมืออาชีพ (เชน ดานการสอนและการวิจัย) คุณสมบัติดานคุณวุฒิ
บทบาทและตําแหนงทีท่ ี่เหมาะสมของครู
Yuan, Xiao Qing (2011) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมในวิชาชีพของครูที่สอนภูมิศาสตร
พบวาคุณสมบัติที่เหมาะสมในวิชาชีพของครูสอนภูมิศาสตรมีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีทัศนคติที่ดีดานสิ่งแวดลอม 2) มีการสอนที่ดี
และทักษะการสอนที่ซับซอน 3) วิธีการสอนที่มีความหลากหลายและความยืดหยุน 4) คุณภาพของครูที่สอดคลองกับการปฏิรูป
หลักสูตร 5) มีความรับผิดชอบ และมีความรู 6) มีความเขาใจมีความสามารถในการสอนและการจัดการ 7) มีการสื่อสารและ
การสะทอนตัวเองอยางสม่ําเสมอ
โดยสรุป จากงานวิจัย ที่เ กี่ย วของกับ การพัฒ นาตัวชี้วัด ของครูมืออาชีพ นั้น สวนใหญตัวชี้วัด จะมุง ไปที่
3 ดานหลักๆ คือ 1) คุณลักษณะสวนบุคคล เชน ความรับผิดชอบ ความรักความเมตตา การทําตัวเปนแบบอยาง ความเอาใจใส
การแตงกาย การพูด เปนตน 2) คุณลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิช าชีพ ครู เชน การออกแบบกิจกรรมและการเขีย น
แผนการจัดการเรียนรู การสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย การสอนที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนเด็กที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล การแกปญหาโดยการวิจัยในชั้นเรียน และ 3) คุณลักษณะดานการติดตอสื่อสารกับคนในองคกร
และชุมชน เพื่อพัฒนางานและพัฒนาตน
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการ
ดําเนินการวิจัยตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช 2 วิธี คือ 1) การวิจัยแบบวิเคราะหเอกสาร (document analysis)
และ 2) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)
2. กลุมเปาหมาย
2.1 กลุมเปาหมายหรือแหลงขอมูลที่นํามาวิเคราะหเอกสารไดจาก 3 แหลง คือ 1) เกณฑคุรุส ดุดีข องคุรุส ภา
2) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และ 3) มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา
2.2 กลุมเปาหมายในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) แบงออกเปน 4 กลุม คือ
1) กลุมอาจารยที่สอนในมหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จํานวน 4 คน
2) กลุมผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน
3) ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน
4) นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 14 คน รวม 20 คน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
3.1 ตารางวิเคราะหเอกสาร (document analysis)
3.2 คําถามในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ประกอบดวยคําถาม 26 ขอ
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4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการวิจัยมีรายละเอียดและขั้นตอนการสราง ดังตอไปนี้
4.1 การวิเคราะหเอกสาร (document analysis) ผูวิจัยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
แนวคิดความเปนครูมืออาชีพ รวมถึงเอกสารตาง ๆ เพื่อออกแบบตารางในการวิเ คราะหเ อกสาร (document analysis)
เพื่อใหเห็นคําสําคัญที่เชื่อมโยง สอดคลองกันและงายตอการสังเคราะหสรุปอุปนัย
4.2 การสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอน
การสราง ดังนี้
1) ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด หลั ก การ เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด นั ก ศึ ก ษาครู
เพื่ อ ความเปนครูมืออาชีพ
2) กําหนดวัตถุประสงคในการถามในแบบสอบถาม
3) กําหนดหัวขอคําถามในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)
4) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษา ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจํานวน
15 คน เพื่อตรวจทานความเขาใจในการใชภาษา
5) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม แลวนําไปใชจริงกับนักศึกษากลุมตัวอยางจริง
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหความเชื่อมโยงของคําที่สอดคลองกัน ใน เกณฑคุรุสดุดี ของคุรุสภา แบบประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา แลวใสเครื่องหมาย  ในชองที่มีคําสําคัญ
สอดคลองกัน โดยใชการวิเคราะหเอกสาร (document analysis) หลังจากนั้นใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured
interview) โดยมีกลุมตัวอยาง 4 กลุม คือ กลุมอาจารยที่สอนในมหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร จํานวน 4 คน
คือ อาจารยสาขาปฐมวัย และอาจารยสาขาวิชาชีพครู สัมภาษณในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุมผูอํานวยการโรงเรียน
จํานวน 1 คน คือผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกปาจิกหนองปลา อําเภอคําเขื่อนแกว จัง หวัด ยโสธร ครูชํานาญการพิเ ศษ
จํานวน 1 คน คือ ครูกชกร สุมมาตย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 28 จังหวัดยโสธร สัมภาษณในวันที่
8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่ผานการฝกประสบการณวิช าชีพ ครั้ง ที่ 2
(Practicum 2) จํานวน 14 คน โดยสัมภาษณในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ
6. การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้ ใชการวิเคราะหของมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
6.1 สรุปอุปนัยเพื่อหาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพจากการวิเคราะหเอกสาร
6.2 สั ง เคราะห ข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด นั ก ศึ ก ษาครู เ พื่ อ ความเป น ครู มื อ อาชี พ จากการสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง
(structured interview)
หลั ง จากนั้ นสั ง เคราะห ข อมู ล ทั้ ง หมดเพื่ อ สรุ ป หาตั ว ชี้ วั ด นั ก ศึ ก ษาครู เ พื่ อ ความเป น ครู มื อ อาชี พ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีวิเคราะหเอกสาร (document analysis) และการสัม ภาษณแ บบมีโ ครงสราง
(structured interview)
การวิเคราะหขอมูลใชการสรุปอุปนัยเพื่อหาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพจากการวิเคราะหเอกสาร
และการสังเคราะหขอมูลตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)
หลังจากนั้นสังเคราะหขอมูลทั้งหมดเพื่อสรุปหาตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
โดยไดตัวชี้วัด 8 ขอ ดังนี้
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ตัวชี้วัดขอ 1 มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
1.1 คนควา แสวงหา นําเทคนิคทางวิชาชีพที่พัฒนาและกาวหนามาใชกับศิษย หรือ ผูรับบริการสูผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค
1.2 ศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ
1.3 ปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ตัวชี้วัดขอ 2 รักศรัทธาซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
2.1 แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของตนเองและวิชาชีพ
2.2 เลือกใชหลักวิชาที่มั่นใจวาถูกตอง สรางสรรคเทคนิควิชาการใหมๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพใหเกิดผลดีแกศิษย
2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในองคกร หรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยใชองคความรูในการปฏิบัติงาน
2.4 อุทิศตนเพื่อประโยชนของศิษย
ตัวชี้วัดขอ 3 รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่ โดยเสมอหนา
ดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนโดยมิชอบ
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
3.1 ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตน โดยมุงหวังใหศิษยและไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ
ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล
3.2 ใหคําปรึกษาและชวยเหลือศิษยและผูรับบริการเต็มกําลังความสามารถและเสมอภาคดวยความเมตตากรุณา
ตัวชี้วัดขอ 4 ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การเรี ย นรู ทั ก ษะ และนิ สั ย ที่ ถู ก ต อ ง ดี ง ามแก ศิ ษ ย ต ามบทบาทหน า ที่ อ ย า ง
เต็ ม ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
4.1 วางแผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู เ พื่ อพั ฒ นาศิ ษย ต ามสาระวิ ช าที่ ส อนและศิ ษย
มีการพัฒนาขึ้นเปนที่ประจักษ
4.2 จัดสื่ออุปกรณและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายเพื่อใหศิษยและผูรับบริการสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
4.3 ใหโอกาสแกศิษยและผูรับบริการไดรวมวางแผนการเรียนรูการปฏิบัติงานและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง
ตัวชี้วัดขอ 5 รายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอน ใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และ
การดําเนินการที่เกี่ยวของ
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
5.1 รายงานปญหาความตองการของผูเรียนที่ตองไดรับการพัฒนาและเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน
5.2 นําเสนอเทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและขั้นตอน
วิธีการใชเทคนิควิธีการ หรือนวัตกรรมนั้นๆ
5.3 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน
5.4 ขอเสนอแนะแนวทางใหมๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดขอ 6 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
6.1 การแตงกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามขอตกลงของสถานศึกษาที่ไปฝกประสบการณวิชาชีพครู
6.2 ใชวาจาอยางสรางสรรคกับผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
6.3 การเขาปฏิบัติหนาที่ตรงเวลา และสงงานตรงเวลาอยางสม่ําเสมอ
6.4 ประเมินตนเองสะทอนตนเองเพื่อใหเห็นจุดที่ดีและจุดที่ตองพัฒนา นําไปสูการพัฒนาตนเองเพื่อความเปนครู
มืออาชีพตอไป
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ตัวชีว้ ัดขอ 7 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค สรางความสามัคคีในหมูคณะ
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
7.1 เขารวมกิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
7.2 รับฟงความคิดเห็น ยอมรับ ในความรูค วามสามารถของผูอื่น และรวมใจ ผนึกกําลัง เพื่อนนักศึกษาและครู
ในโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาดวยความรักความสามัคคี
ตัวชี้วัดขอ 8 สรางสรรคกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนา สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม
พิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติตน
8.1 จัดกิจกรรมสงเสริมใหศิษยเกิดการเรียนรูและดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญา และสิ่งแวดลอม
8.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
อภิปรายผล
การวิ จัย นี้เป น การพัฒ นาตั วชี้วัด นั กศึ กษาครูเพื่ อความเป นครู มื ออาชีพ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏร อยเอ็ด มีประเด็ น
ที่นาสนใจที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1) ตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สอดคลองกับมาตรฐานวิช าชีพ ครู
ของคุรุสภา (2560) ที่ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โดยตัวชี้วัดขอ 4 สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกตองฯ และตัวชี้วัดขอ 5 รายงานผลการพัฒนาผูเรียนทีเ่ กิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ และ
การดําเนินการฯ สอดคลองมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ และมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สวนตัวชี้วัดขอ 7 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค สรางความสามัคคี และ ตัวชี้วัดขอ 8 สรางสรรคกิจกรรม
การอนุรักษและพัฒนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาฯ เปนตัวชี้วัดสอดคลองกับ สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 คือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน สวนตัวชี้วัดขอ 2 รักศรัทธาซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบตอวิชาชีพเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ตัวชี้วัด ขอ 1
มีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ มีบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการฯ ตัวชี้วัดขอ 3 รัก เมตตา
เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลัง ใจแกศิษยแ ละผูรับ บริการตามบทบาทหนาที่ ดวยความจริง ใจและเสมอภาค และ
ตัวชี้วัดขอ 6 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 คือมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
2) ตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อความเปนครูมืออาชีพ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ รอยเอ็ด ดัง กลาว พบวา ตัวชี้วัด ทั้ง 8 ขอ
สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ Yuan, Xiao Qing (2011) ที่ ไ ด ศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาคุ ณสมบั ติ ที่ เ หมาะสมในวิ ช าชี พ ของ
ครู ส อนภู มิ ศ าสตร ขวั ญ ตา นิ ล ทะศร (2556) ที่ ไ ด ศึ กษาเรื่ อง คุ ณลั กษณะของครู มื ออาชี พ ในยุ ค การปฏิ รู ป การศึ กษาฯ
กฤษฎาพร อาษาราช (2555) ได ศึ กษาเรื่ อง คุ ณลั กษณะของครู มื ออาชี พ ของครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด สพป.ชลบุ รี ฯ และ
รังสิมันตุ สายศรีลิ (2555) ที่คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูมืออาชีพในทัศนะของผูบริ หารโรงเรียนและครู โดยมีประเด็น
เรื่องของจิตวิญญาณ ความรักเมตตา คุณลักษณะสวนบุคคล เชน ความรับผิดชอบ ความรักความเมตตา การทําตัวเปนแบบอยาง
ความเอาใจใส การแตงกาย และประเด็นของการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู เชน การออกแบบกิจกรรมและการเขีย นแผนฯ
การใช เ ทคนิ ค การสอนที่ ห ลากหลาย เน นผู เ รี ย นเป นสําคั ญ ส วนประเด็ นของคุ ณลั กษณะด า นการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ คน
ในองค กร ชุ ม ชน เพื่ อพั ฒ นางานและพั ฒ นาตน ซึ่ ง สอดคล องกั บ งานวิ จัย ของ Qureshi, Naima (2016) ได ศึ กษาเรื่ อง
การพัฒนาวิชาชีพครูอยางครูมืออาชีพ : ความทาทายในประเทศปากีสถาน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
ในการนํา ตั ว ชี้ วั ด นั ก ศึ ก ษาครู เ พื่ อ ความเป น ครู มื อ อาชี พ ไปใช นั้ น สถาบั น การศึ ก ษาที่ ทํา หน า ที่ ผ ลิ ต ครู
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะกับบริบทของมหาวิทยาลัยของตนเอง โดยอาจเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เ ปนจุดเดนของนักศึกษาครู
ที่เปนอัตลักษณของแตละสถาบันเพิ่มเขาไปได หรืออาจลดทอนตัวชี้วัดที่คิดวาไมจําเปนตองใชก็ได
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
เมื่อไดตัวชี้วัดนักศึกษาครูเพื่อพัฒนานักศึกษาครูใหเตรียมเปนครูมืออาชีพแลว ควรมีการศึกษาวิจัยในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู และการออกแบบกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนานักศึกษา
ครูใหพรอมเปนครูมืออาชีพตอไป
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