
 

 

 
 
 
 

รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
 

 

 

 

 
นางสาววรรณภร  ศิริพละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสยาม ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิมหาวทิยาลยัสยาม 

 

 

 

 













 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุ ณาอยา่งสูงยิง่ของ รองศาสตราจารย ์  

ดร.จอมพงศ ์ มงคลวณิช อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และ ดร .จกัรพรรดิ  วะทา อาจารยท่ี์ปรึกษา

ร่วมท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั และใหก้ าลงัใจในการด าเนินการวจิยัโดย

ตลอดทุกขั้นตอน 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร .อมรชยั  ตนัติเมธ ประธานกรรมการ 

ศาสตราจารย ์ดร .สายหยดุ  จ  าปาทอง รองศาสตราจารย ์ ดร .บุญมี  เณรยอด รองศา สตราจารย ์  

ดร.จอมพงศ ์ มงคลวณิช อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และ ดร .จกัรพรรดิ  วะทา คณะกรรมการ

สอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน และคณาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิา

ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่ายิง่แก่ผูว้จิยัตลอดเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นหลั กสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ณ มหาวทิยาลยัสยาม 

 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือวจิยั และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยัในคร้ังน้ี รวมถึงคณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏั  ครูของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดใ้หค้วามกรุณาใน

การตอบแบบสอบถาม และใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยั 

 งานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งดีดว้ยความเขา้ใจ ก าลงัใจจากครอบครัว เพื่อน ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีคอยใหก้ าลงัใจตลอดมา และเป็นแรงบนัดา ลใจใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จได้

ดว้ยดี 

 

 

 

 

 

จ 



 

 

สารบัญ 

 

         หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย          ก 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ          ค 
กิตติกรรมประกาศ          จ 
สารบญั             ฉ 
สารบญัตาราง            ซ 

สารบญัแผนภาพ            ฎ 
บทท่ี 1 บทน า            1 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา        1 
 ค าถามวจิยั           6 
 วตัถุประสงค ์          6 
 ขอบเขตของการวจิยั          6     
 ค าจ ากดัความท่ีใชใ้นการวจิยั         9 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ        13 
บทท่ี 2  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง        14 
 ตอนท่ี 1 ทฤษฎีทางการบริหาร        14 
 ตอนท่ี 2 บริบทภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาครู     22 

ตอนท่ี 3 บริบทของการพฒันาครูในปัจจุบนั      37 
 ตอนท่ี 4 บทบาทของมหาวทิยาลยัราชภฏัในการพฒันาครู     49 
 ตอนท่ี 5 การพฒันารูปแบบ        54 
 ตอนท่ี 6  เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง       80 
 ตอนท่ี 7 กรอบแนวคิดการวจิยั        90 
บทท่ี 3 วธีิด าเนินงานวจิยั          92
 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั        92 
บทท่ี 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล        104 
บทท่ี 5  สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ     156 
 สรุปผลการวจิยั         159 
 อภิปรายผลการวจิยั        167 

 

ฉ 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

         หนา้ 
 ขอ้เสนอแนะ         188 

บรรณานุกรม          191 

ภาคผนวก          200 

ภาคผนวก ก (ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง)       201 

ภาคผนวก ข (แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์)      210 
ภาคผนวก ค (ค่าสถิติ)          227 
ภาคผนวก ง (หนงัสือราชการ)        234 
ประวติัผูว้จิยั          253 

  

 

ช 



 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี          หนา้ 
1 ตารางวเิคราะห์รูปแบบระหวา่งรูปแบบหลกัท่ี 4 การพฒันาโดย   72 
  ยดึผูใ้หก้ารอบรมเป็นฐาน (Trainer-Based Models) ของ Orlich  
  รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวชิา (Subject knowledge 
  for teaching–SKfT) ของ Elizabeth White และรูปแบบผูน้ าทาง  
  ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator Model) ของ Paul Wilson and Allison Bolster   

2 ตารางเปรียบเทียบและสังเคราะห์รูปแบบการพฒันาครูของ     75 
  มหาวทิยาลยัราชภฏั       
3 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของ  106-108 
  ผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนั 
  ของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของ  110 
ผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั 
ในการพฒันาครูดา้นปัจจยัน าเขา้ในการพฒันาครู 

5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของ 112-113 
ผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั 
ในการพฒันาครูดา้นกระบวนการพฒันาครู   

6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของ 114 
ผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั 
ในการพฒันาครูดา้นผลผลิตการพฒันาครู    

7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของ 115 

  ผูบ้ริหารและคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั 
ในการพฒันาครูดา้นผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู   

8 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายสภาพปัจจุบนั  116-117 
  ของการพฒันาครูตามความคิดเห็นต่อหวัขอ้การพฒันาครูตาม 
  การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 

 
 
 

 

ซ 



 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี          หนา้ 
 

9 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายสภาพปัจจุบนั  117 
ของการพฒันาครูตามหวัขอ้ความคิดเห็นต่อหวัขอ้การพฒันาครู 
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของครู  118-120 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจ  121-122 
ของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประเด็นการพฒันาครู  
ของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นปัจจยัน าเขา้ 

12   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจ  123 
ของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประเด็นการพฒันาครู  
ของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นกระบวนการพฒันา 

13   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจ  124 
ของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประเด็นการพฒันาครู  

  ของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นผลผลิตการพฒันาครู 
14   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจ  125 

ของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประเด็นการพฒันาครู 
ของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลความคิดเห็นของ 126 
คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อสภาพปัจจุบนัของ 
การพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจ 
ของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของ  
มหาวทิยาลยัราชภฏั 

16 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสภาพปัจจุบนัของกระบวนการพฒันาครู 147-152 

  ของมหาวทิยาลยัราชภฏักบักระบวนการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

จากผลการวจิยั 

 

 

ฌ 



 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี          หนา้ 
 
17 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสภาพปัจจุบนัของรูปแบบการพฒันาครู 182-188 
 ของมหาวทิยาลยัราชภฏักบัรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 จากผลการวจิยั 
18 แสดงจ านวนคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัจ าแนกตามกลุ่ม  202 

19 แสดงจ านวนครูในสถานศึกษาสังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 204 

 จ าแนกตามกลุ่ม 

20 แสดงจ านวนครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 206 

 ขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามเขตพื้นท่ี 

21 แสดงจ านวนคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏัและจ านวนตวัอยา่ง   207 

จ าแนกตามกลุ่ม 
22 แสดงจ านวนครูในสถานศึกษาสังกดัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 208 
 และจ านวนตวัอยา่งจ าแนกตามกลุ่ม 

23 แสดงจ านวนครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 209 

 ขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามเขตพื้นท่ีและจ านวนตวัอยา่งตามกลุ่ม 

24  Correlationระหวา่งปัจจยัน าเขา้กบักระบวนการพฒันาครู   228 

25  Correlationระหวา่งกระบวนการพฒันาครูกบัผลผลิตการพฒันาครู 231 
 
 

  

ญ 



 

 

สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพท่ี         หนา้ 
1 ภาพตวัแบบของระบบ        18 
2 วฎัจกัรเดมิง         20  

3 21st Century Learning Framework       23 
21st Century Knowledge – and – Skills Rainbow 

4 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model)     57 
  ของ Brown and Moberg 
5 แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพนัธ์     58 
6 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวธีิการสร้างโมเดล     59 
7 กรอบแนวคิดการวจิยั        91 
8 ขั้นตอนการด าเนินงาน       103 
9 สภาพปัจจุบนัของรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั  138 
10 รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากงานวจิยั   143 
11 กระบวนการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากงานวจิยั   155  
 

 

ฎ 



1 
 

 

 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมีท่ีมาจากโรงเรียนฝึกหดัอาจารยมี์พฒันาการข้ึนมาเป็นวิทยาลยัครู ใน

ปี พ.ศ. 2518 จากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏในปี พ.ศ. 2538 จนกระทั่ง พ.ศ. 2547 เกิด

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏัและเปล่ียนสถาบนัราชภฏัไปเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้งน้ี 

พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 (พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั, 2547) มาตรา 

7 กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินท่ีกําหนด

วตัถุประสงคใ์ห้เป็นมหาวิทยาลยัให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาํการสอน วจิยั 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี ทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม มุ่งผลิต

ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูโดยกาํหนดภาระหน้าท่ีหลกัตามมาตรา 8 (5) และ (6) ท่ีตอ้งการให้

มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นหน่วยงานเสริมสร้างความเขม้แข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งน้ี การ

ดําเนินงานจะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพื่อบรรลุตามภาระหน้าท่ีขา้งตน้ มหาวิทยาลยั

ราชภฏัจึงทาํหน้าท่ีผลิตครูเหมือนเช่นในอดีต พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้น 

การบริการวชิาการและส่งเสริมวิทยฐานะครู เม่ือเป็นเช่นน้ี การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏั

จึงมีทั้งบทบาทดาํเนินการพฒันาครูดว้ยการตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะสําหรับการส่งเสริมวิทยฐานะ

ครู ซ่ึงข้ึนตรงกับอธิการบดี เช่น สถาบันพฒันาคุณภาพครู (สพค.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ เป็นต้น ในบางมหาวิทยาลัยราชภฏัก็ตั้ งเป็นสถาบนัพฒันาครู และบุคลากรทาง 

การศึกษาเป็นองคก์รหน่ึงภายในคณะครุศาสตร์ เช่น สถาบนัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ศูนยศึ์กษาการพฒันาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นตน้ ในบาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏก็จัดเป็นโครงการเฉพาะกิจ เช่นโครงการวิจยัยุทธวิธีพฒันาครูยุคใหม่สู่ 

ครูมืออาชีพภายใตบ้ริบทของสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
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คณะครุศาสตร์บางแห่งเน้นการพฒันาครูโดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น สถาบนั

พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั 

ราชภฏักาํแพงเพชร ดาํเนินการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ

เล่ือนวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษและวทิยฐานะเช่ียวชาญ เป็นตน้ การดาํเนินการพฒันาครูท่ีจดัข้ึนมี

ทั้งตามความตอ้งการของหน่วยงานใหค้รู และความตอ้งการของหน่วยงานพฒันาครู  

จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏับางแห่งให้ความสําคญัต่อการ

พฒันาครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีการตั้งสถาบนั  หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี พฒันาและ

ส่งเสริมครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา โดยเป็นองค์กรอิสระข้ึนตรงกบัอธิการบดี คณะ 

ครุศาสตร์แต่ละแห่งจะมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ท่ีมุ่งการพฒันาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ทั้งพฒันาความรู้ เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการเล่ือนวทิยฐานะของครู 

จากการศึกษาเ บ้ืองต้น พบว่า  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ คือ หลกัสูตร การเรียนการสอน การพฒันาผูเ้รียน 

การพฒันาครู การพฒันาระบบการทดสอบ การวดัและประเมินผลให้ทนัการเปล่ียนแปลงและ 

การเรียนรู้แบบใหม่ ๆ  มุ่งปฏิรูประบบผลิตและพฒันาครูให้มีวิธีการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั

หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ พฒันาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เช่ือมโยงกับผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ : 2557, ออนไลน์) 

ปีงบประมาณ 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข 

คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวติ กลุ่มเป้าหมาย ครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่ึง

ในสามของกลุ่มเป้าหมายท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคญั โดยคาํนึงถึงการผลิตและพฒันา

กาํลงัคนมีผลต่อการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั ปฏิรูปการเรียนรู้ สะทอ้นให้เห็นว่า รูปแบบการผลิต

และพฒันากาํลงัคนควรปรับเปล่ียนให้มีประสิทธิภาพต่อการแข่งขนักับประเทศในประชาคม

อาเซียน และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนช่วย

พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา โดยมีบทบาทเป็นศูนยก์ลางในการประสานงาน 

การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา สําหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

รวมถึงงานการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบติังานของสถาบนัพฒันาครูฯ 

มีการดําเนินงานพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบนั ฯ และร่วมงานกับ
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หน่วยงานตน้สังกดั เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ หน่วยงานผลิตและ

พฒันาครู เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏั เป็นตน้ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557 : 28-30) ในบทบาทของหน่วยงานดูแล

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยกเวน้ สถานศึกษาในสังกดัของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้กาํหนดนโยบายยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา กลยทุธ์ท่ีสาํคญั คือ ส่งเสริมความกา้วหนา้ของครูใหมี้วิทยฐานะท่ีสูงข้ึนให้สอดคลอ้ง

กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและรายไดข้องครู โดยประสานสถาบนัอุดมศึกษาผลิตครูท่ี

มีวชิาเอกตรงกบัความตอ้งการและมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผูเ้รียน

และบริบทของโรงเรียน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2545 : 23) กล่าววา่ คุณภาพการศึกษาของไทยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพอใจ

ในวิชาหลกั ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ และคอมพิวเตอร์ ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อ

คุณภาพการศึกษา คือ ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา มีปัญหาดา้นคุณภาพการสอน การ

พฒันาครูขาดประสิทธิภาพ สะทอ้นถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงกระบวนการผลิต พฒันา และ

เสริมสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

ผลกระทบจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือกาํหนด

ทิศทางการศึกษา กฎหมายทางการศึกษาท่ีมีความคาดหวงัและความตอ้งการให้ครู เป็นผูมี้ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตวัอยา่งของผูท่ี้มีการศึกษา เป็นผูว้ิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูจะตอ้งทาํการสอนผูเ้รียนอยา่งหลากหลายรูปแบบ ทั้งเด็กปกติ เด็ก

บกพร่องและเด็กผูมี้ความสามารถพิเศษ ทั้งในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา โดย

จะตอ้งทาํงานร่วมกบัสถานประกอบการ ชุมชน และทอ้งถ่ิน เม่ือเป็นเช่นน้ี ครูในอนาคตจาํเป็นตอ้ง

พัฒนาตนเองอย่างสมํ่ าเสมอ จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เน้นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง มีแนวทางการประเมินผูเ้รียนท่ีเหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงครูใน

ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพขึ้นตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคาดหวัง 

เม่ือกาํหนดความคาดหวงักบัครูแลว้ ครูควรจะไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีใบประกอบ

วชิาชีพครู ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวชิาชีพ (สํานกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2553 : 8, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 102-114 และสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 6) 
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 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดท้าํการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันาครู 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร) กล่าววา่ มี 7 ประเด็นท่ี

น่าสนใจ คือ 

1. ระบบการพฒันาครูในภาพรวมของประเทศยงัไม่มีหน่วยงานหรือเจา้ภาพหลกัท่ีทาํ

หน้าท่ีดูแล กํากับติดตาม วางระบบและวางแผนในการพฒันาภาพรวม มีหลาย

หน่วยงานจดัอบรม ขาดระบบฐานขอ้มูลของครู ขาดการวางแผนร่วมกนั ทาํให้การ

พฒันาไม่มีประสิทธิภาพใด การดาํเนินงานซํ้ าซอ้น ไม่เกิดความคุม้ค่า 

2. กลไกการขบัเคล่ือนเพื่อพฒันาครู ขาดกลไกในการรวมพลงัขบัเคล่ือนเพื่อพฒันา

วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงไม่มีระบบการบริหารจดัการ นิเทศติดตามผลท่ีจะช่วย

ในการพฒันาครู ระบบการนิเทศช่วยเหลือครูยงัมีความอ่อนแอ 

3. หลกัสูตรการพฒันาครูไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของครู ขาดการวิเคราะห์

สภาพปัญหาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาครู ทาํให้กระบวนการพฒันาไม่

ตอบสนองความตอ้งการของครู หลกัสูตรการพฒันาครูยงัไม่สอดคลอ้งกบัความเป็น

จริงของห้องเรียน ฝ่ายจดัอบรมและพฒันาครูกาํหนดหลกัสูตรตามความจาํเป็นของ

ตนเอง ขาดการคน้หาความจาํเป็นในการพฒันาครูท่ีแทจ้ริง 

4. วิธีการและสาระการพฒันาครู ใช้รูปแบบเดิม ๆ ไม่มีนวตักรรมใหม่ ไม่ตรงกับ 

ความตอ้งการของครู การพฒันาครูมีระยะเวลาน้อยไม่เหมาะกบัเน้ือหา ส่วนใหญ่ใช้

การบรรยาย ฝึกอบรมและพฒันาในหอ้งประชุม ขาดการเช่ือมโยงกบักิจกรรมการเรียน

การสอนในห้องเรียน เนน้หลกัการ / ทฤษฎีมากกวา่ลงมือปฏิบติั ทาํให้ครูไม่สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมพฒันาสาระการพฒันาเน้นให้ความรู้เก่ียวกับการ

พฒันาหลักสูตรและเทคนิคการสอนมากกว่าด้านอ่ืน ๆ เป็นการฝึกอบรมระยะสั้ น 

ผลการพฒันาไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูได ้

5. สถานท่ีจดัอบรมพฒันาครู ส่วนใหญ่ใชส้ถานท่ีหอ้งประชุมของโรงแรม ดึงครูออกจาก

หอ้งเรียนส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีครูไม่ครบ

ชั้น 
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6. ระบบการติดตามผลการพฒันาครูของแต่ละหน่วยงานขาดระบบการติดตามผลอยา่ง

ต่อเน่ือง การติดตามผลหลงัการอบรมเพื่อนาํไปใชใ้นห้องเรียนหรือขยายผลไม่มีการ

ดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

7. แรงจูงใจในการพฒันาตนเองของครู ครูยงัขาดแรงจูงใจในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้

ดว้ยตนเองเพื่อพฒันาตนเองทั้งดา้นความรู้และทกัษะดา้นการจดัการเรียนการสอนเพือ่

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

เม่ือคุณภาพของครูมีความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพราะครูท่ีมีคุณภาพจะ

ส่งผลต่อผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสําคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 

สามารถทาํงานร่วมกบับุคคลอ่ืนให้อยา่งมีความสุข คุณภาพของครูผูส้อนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผล

ต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพราะมีขอ้คน้พบ

จากงานวิจยัหลายฉบบัพบวา่ นกัเรียนท่ีมีโอกาสไดเ้รียนกบัครูท่ีสอนเก่งจะมีพฒันาการท่ีกา้วหน้า

มากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูท่ีสอนไม่เก่งถึง 3 เท่า การพฒันาคุณภาพครูจึงเป็นนโยบายสําคญัดา้น

การศึกษาของรัฐบาลทุกยุคสมยัท่ีผา่นมา แต่ยงัพบวา่ ระบบการพฒันาครูยงัขาดความชดัเจน ไม่มี

หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง หลกัสูตรพฒันาครู วิธีการพฒันาครูยงัไม่สอดคล้องกบับริบทของ

โรงเรียน ความตอ้งการของครู (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 กาํหนดว่า ครูจะตอ้งพฒันาตนเอง

อย่างสมํ่าเสมอดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายเช่นเดียวกบัแผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ท่ีให้

ความสําคญัต่อการผลิต พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา เน่ืองจากคุณภาพครูย่อม

ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน แต่สภาพปัจจุบนัและปัญหาการพฒันาครูพบวา่ การพฒันาครูจดัตาม

ความตอ้งการของผูด้าํเนินการ ซ่ึงอาจไม่ตรงตามความตอ้งการและความจาํเป็นของครู โดยเฉพาะ

ขาดหน่วยงานกลางท่ีจะดาํเนินการระบบบริหารจดัการ ระบบการติดตามผลภายหลงัการพฒันาท่ี

เอ้ือประโยชน์กบัครูยงัขาดความชดัเจนในการพฒันาครู แมก้ระทรวงศึกษาธิการจะมีสถาบนัพฒันา

ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางประสานงานการพฒันา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการพฒันาครูให้กับครูระดบัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานก็ตาม แต่บทบาทโดยตรงของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภฏั คือ การผลิตครูและ

ส่งเสริมวิทยฐานะครู คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดบัการศึกษาปฐมวยั ระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีกาํหนดโดยพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 เม่ือเป็น

เช่นน้ี การพฒันาครูจึงเป็นเร่ืองท่ีมีอิทธิพลและมีความสําคญัต่อการจดัการเรียนการสอน บุคลากร
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ในมหาวิทยาลยัราชภฏัจะตอ้งให้ความสําคญัและจาํเป็นตอ้งแสวงหารูปแบบการบริหารจดัการให้

เกิดผลต่อครู คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา และระบบการศึกษาต่อไป 

 ความหลากหลายในการดาํเนินงานของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภฏัแตกต่างตามบริบท 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจของแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการวางแผนการพฒันาครูท่ีเป็นระบบและเป็นประโยชน์

ต่อผูรั้บบริการ ผูว้จิยัจึงศึกษา วเิคราะห์ รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

คาํถามวจิัย 

1. สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัควรเป็นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั   

2. เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-

2558 

2. ศึกษาการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาเฉพาะครูท่ีทาํการสอนใน 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

3. ดา้นประชากรและตวัอยา่ง 

ประชากร ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จาํนวนทั้งหมด 40 

แห่ง ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 14,408  คน  

กลุ่มท่ี 2 ครูท่ีทําการสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ทั้งประเทศ ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 397,733 คน ครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษา
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สังกดัสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 14,681 คน รวม 412,414 

คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

กลุ่มท่ี 1 ตวัแทนคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีไดม้าจาก

การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม แลว้ใช้

การเลือกกลุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 397 คน 

กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เฉพาะเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตวัแทนครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกดัสํานกั

การศึกษากรุงเทพมหานครไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กาํหนด

จาํนวนตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม แลว้ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 395 คน  

4. ดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 

จากการศึกษาทฤษฎีระบบ (System Theory) รูปแบบการพฒันาคณาจารยข์อง Orlich 

รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน (Trainer - Based Models) 3 รูปแบบ

ยอ่ย คือ รูปแบบยอ่ยการประสานความร่วมมือ (Linking – Agent) รูปแบบยอ่ยการสอนโดยเพื่อน

ร่วมงาน (Peer-Coaching) รูปแบบยอ่ยผูส้นบัสนุน (Advocacy) รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอน

เน้ือหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching – SKfT) ของ White และรูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั 

(Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster  นาํมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดในการ

จดัทาํรูปแบบการพฒันาครู และกระบวนการสนบัสนุนการพฒันาครู (รายละเอียดการเปรียบเทียบ

และสังเคราะห์ ดงัตารางท่ี 2 หนา้ 75)  กาํหนดเป็นตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

4.1 ตวัแปรอิสระ พิจารณาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) ประกอบดว้ยตวัแปร 4 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ 

4.1.1 ปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย 

1) ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของคณาจารย ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 

     วฒิุการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์การสอน ตาํแหน่งทางวชิาการ  
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     บทบาทหนา้ท่ีต่อการพฒันาครู   

2) ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของครูท่ีสอนในระดบัการศึกษา 

    ขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ตาํแหน่ง หน่วยงาน  

     ประสบการณ์การสอน   

3) ปัจจยัท่ีใชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่ บุคลากรในหน่วยงาน งบประมาณ อาคาร 

    สถานท่ี ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ีและวธีิการบริหารองคก์ร   

4.1.2 กระบวนการพฒันา ได้แก่  หลักสูตร/การพฒันาหลักสูตรพฒันาครู การ

บริหารหลกัสูตรพฒันาครู การดาํเนินงานพฒันาครู การติดตามประเมินผล

การพฒันาครู   

4.1.3 ผลผลิตจากการพฒันา ได้แก่ ผลจากการพฒันาของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน

รูปแบบของความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันา ช้ินงาน / ผลงานท่ีเกิดจากการพฒันา 

คุณวฒิุทางการศึกษา วทิยฐานะ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางวชิาการ  

4.1.4 ผลลพัธ์จากการพฒันาครู ไดแ้ก่  ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการพฒันาต่อการ

พฒันา ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการพฒันา ความสอดคลอ้งของผลการ

พฒันากบัวตัถุประสงค ์ ความสอดคลอ้งของผลการพฒันากบันโยบาย ความ

สอดคลอ้งของผลการพฒันากบัความตอ้งการพฒันา   

4.2 ตวัแปรตาม วเิคราะห์ขั้นตอนจาก รูปแบบการพฒันาคณาจารยข์อง Orlich รูปแบบท่ี 4 

รูปแบบการพฒันาโดยยดึผูใ้หก้ารอบรมเป็นฐาน (Trainer - Based Models) 3 รูปแบบยอ่ย คือ 

รูปแบบยอ่ยการประสานความร่วมมือ (Linking – Agent) รูปแบบยอ่ยการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน 

(Peer - Coaching) รูปแบบยอ่ยผูส้นบัสนุน (Advocacy) รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวชิา 

(Subject Knowledge for Teaching – SKfT) ของ White และรูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั (Driver 

Navigator Model) ของ Wilson and Bolster  จดัเป็น 7 ขั้น ไดแ้ก่  

1. การสาํรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการของครู 

2. การร่วมมือกนัวางแผนพฒันาครู 

3. การจดัทาํหลกัสูตรพฒันาครู  

4. การสร้างทศันคติความจาํเป็นในการพฒันาของครูในสถานศึกษา 

5. การดาํเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรท่ีกาํหนด 
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6. การประเมินผลหลงัการพฒันา 

7. การประเมินความสอดคลอ้งของการพฒันา   

4.3 บริบท ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

คาํจํากดัความทีใ่ช้ในการวจิัย 

คณาจารย ์ หมายถึง  บุคลากรซ่ึงทําหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน 

   สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน  

   (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542: 2) ในท่ีน้ี  

   พิจารณาเฉพาะบุคลากรท่ี ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

   เท่านั้น 

มหาวทิยาลยัราชภฏั  หมายถึง ม หา วิ ท ย า ลัย ท่ี เ ดิม  คื อ  ส ถ า บัน รา ช ภัฏ แ ล ะ เ ป ล่ี ย นเ ป็ น 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

   (พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547, 2547: 2) ยกเวน้  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ท่ีมีการปรับเปล่ียนไปเป็น 

   มหาวทิยาลยันครพนม และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ท่ีมีการ 

   ปรับเปล่ียนไปเป็น มหาวทิยาลยัสวนดุสิต โดยศึกษาในส่วนของ 

   หน่วยงานพฒันา ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ, คณะครุศาสตร์  

   หรือโครงการท่ีดาํเนินงานดา้นการพฒันาครูของมหาวิทยาลัย 

   ราชภฏั 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั  หมายถึง  การจดักลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัตามสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลยั 

   ราชภฏัเป็น 5 กลุ่ม คือ  

   กลุ่มรัตนโกสินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีสถานท่ีตั้งอยูใ่น 

   กรุงเทพมหานคร จาํนวน 6 แห่ง  

  กลุ่มภาคเหนือ มหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีสถานท่ีตั้งจงัหวดัใน 

   ภาคเหนือ จาํนวน 8 แห่ง 

   กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีสถานท่ีตั้ง 

   จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 12 แห่ง 

   กลุ่มภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีสถานท่ีตั้ งจังหวดัใน 

   ภาคกลาง จาํนวน 9 แห่ง 
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   กลุ่มภาคใต ้มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีสถานท่ีตั้งจงัหวดัในภาคใต ้ 

   จาํนวน 5 แห่ง 

ครู  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและ 

     การส่ง เส ริมการเ รียน รู้ของผู ้เ รียนด้วยวิ ธีการต่าง  ๆ  ใน 

     สถานศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชน (พระราชบญัญติัการศึกษา 

     แห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542: 2) ในท่ีน้ี พิจารณาเฉพาะผูท่ี้ 

     ปฏิบติัการสอนในสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

     เฉพาะกรุงเทพมหานครและสาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หน่วยงานหน่ึงของกระทรวงศึกษาธิการท่ี 

   จดัการศึกษาระดบัก่อนระดบัอุดมศึกษา ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั 

   เจาะจงเฉพาะสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครเท่านั้น เน่ืองจาก 

   กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของครูท่ีมีภูมิลาํเนาทุกภูมิภาค  

   และมีการยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานจากภูมิภาคสู่กรุงเทพมหานคร  

   ซ่ึงทาํให้ครูเหล่าน้ีมีโอกาสเคยไดรั้บการพฒันาจากมหาวิทยาลยั 

   ราชภฏัทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 

สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร หมายถึง  หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ท่ีทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

   งานดา้นการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

การพฒันาครูในปัจจุบนั หมายถึง การดาํเนินงานพฒันาครูของมหาวิทยาลัยราชภฏัใน 

ปัจจุบัน โดยพิจารณาจากทฤษฎีระบบ  (System Theory) 

ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ในการพฒันาครู กระบวนการพฒันาครู 

ผลผลิตจากการพฒันาครู และผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

ดงัน้ี 

     1. ปัจจยันาํเขา้ในการพฒันาครู  หมายถึง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 

     การพฒันาครูโดยพิจารณาจาก 3 ส่วน คือ 

1.1 คณาจารยผ์ูใ้หก้ารพฒันาครู หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัการสอน

ในมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยสอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ

วฒิุการศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์การสอน ตาํแหน่ง

ทางวชิาการ บทบาทหนา้ท่ีต่อการพฒันาครู 

           1.2 ผูรั้บการพฒันา หมายถึง ครูท่ีสอนในระดับการศึกษา 

                 ขั้ น พื้ น ฐ า น เ ฉ พ า ะ ผู ้ ท่ี อ ยู่ ใ น สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น 
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                  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักการศึกษา  

        กรุงเทพมหานคร            

1.3 ปัจจยัท่ีใชใ้นการพฒันาครู หมายถึง บุคลากรใน 

  หน่วยงาน (Man) งบประมาณ (Money) อาคารสถานท่ี  

  ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลย ี(Material) และวธีิการ 

  บริหารองคก์ร (Management) 

2. กระบวนการพฒันาครู หมายถึง ขั้นตอนการพฒันาครูของ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาครู  

   การบริหารหลกัสูตร วธีิการพฒันาครู การติดตามประเมินผล 

    3. ผลผลิตจากการพฒันาครู หมายถึง ผลจากการพฒันาของ 

         มหาวิทยาลยัราชภฏัในรูปแบบของความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันา  

         ช้ินงาน / ผลงานท่ีเกิดจากการพฒันา คุณวุฒิทางการศึกษา  

         วทิยฐานะ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางวชิาการ 

     4. ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู หมายถึง ผลท่ีตามมาจาก 

         การพัฒนาครู  ประกอบด้วย ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับ 

         การพฒันาต่อการพฒันา ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการ 

         พฒันา ความสอดคล้องของผลการพฒันากับวตัถุประสงค ์  

         ความสอดคลอ้งของผลการพฒันากบันโยบาย ความสอดคลอ้ง 

         ของผลการพฒันากบัความตอ้งการพฒันา 

บริบท  หมายถึง  ส่ิงแวดล้อมภายนอก หรือ สภาพแวดล้อมความเปล่ียนแปลงทาง 

     สังคมและการศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาครูในช่วงระหว่างปี  

     พ.ศ. 2553 – 2558 คือ แนวคิดเก่ียวกับทกัษะแห่งอนาคตใหม่ 

     การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รูปแบบการพฒันาครู  หมายถึง องค์ประกอบการพฒันาครูตามทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย ปัจจยั 

     นาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบั 

     การพฒันาครู  

กระบวนการพฒันาครูท่ีสนบัสนุนรูปแบบการพฒันาครู  ประกอบดว้ย   

1. การสาํรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการของครู  

2. การร่วมมือกนัวางแผนพฒันาครู 

3. การจดัทาํหลกัสูตรพฒันาครู 
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4. การสร้างทศันคติความจาํเป็นในการพฒันาของครูใน

สถานศึกษา 

5. การดาํเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรท่ีกาํหนด 

6. การประเมินผลหลงัการพฒันา 

7. การประเมินความสอดคลอ้งของการพฒันา   

การสาํรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการของครู  หมายถึง การสาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของ 

     สถานศึกษา ความตอ้งการพฒันาของครูในสถานศึกษา ความ 

     พร้อมของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อการพฒันา แลว้นาํ 

     ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาวเิคราะห์เพื่อจดัทาํเป็นสารสนเทศในการวาง 

      แผนการดาํเนินงาน 

การร่วมมือกนัวางแผนพฒันาครู หมายถึง การวางแผนการพฒันาครูของสถานศึกษาจากสารสนเทศ 

     ท่ีรวบรวมโดยความเห็นชอบของทั้งครูในสถานศึกษาและ 

     บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

การจดัทาํหลกัสูตรพฒันาครู  หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรพฒันาครูตาม 

     ความตอ้งการของหน่วยงานท่ีรับบริการในหลากหลายรูปแบบ 

การสร้างทศันคติความจาํเป็นในการพฒันาของครูในสถานศึกษา หมายถึง การจดักิจกรรมเพื่อ 

     สร้างความตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพฒันา ให้ผูรั้บ 

     การพฒันาเปิดใจ ย อ ม รั บ ก า ร พัฒ น า จ า ก บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น 

     หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกหน่วยงาน 

การดาํเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรท่ีกาํหนด  หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัดาํเนินการ  

     พฒันาครูตามแผนงาน หลกัสูตรท่ีกาํหนด ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

     การจดัอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิจัย 

     ในชั้นเรียน การนิเทศ เป็นตน้ 

การประเมินผลหลงัการพฒันา หมายถึง ประเมินผูรั้บการพฒันาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัในรูปแบบ 

     ต่าง ๆ เช่น ประเมินความพึงพอใจ ผลท่ีเกิดในตวัผูรั้บบริการ  

     เป็นตน้ 

การประเมินความสอดคลอ้งของการพฒันา หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัพิจารณาความสอดคลอ้ง 

     ของจุดประสงค ์แผนการพฒันา การดาํเนินงาน และผลท่ีเกิดข้ึน 

     ในผูรั้บบริการครบเป็นวงจร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

1. ไดรู้ปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวาง

แนวทางการบริหาร 

2. ได้กระบวนการสนับสนุนรูปแบบการพฒันาครู จะเป็นแนวทางการพฒันาท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการบริการทางวชิาการแก่สังคมของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

                 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัและเพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลัยราชภฏั  จากการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอสาระส าคญั แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ทฤษฎีทางการบริหาร 
 ตอนท่ี 2 บริบทภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาครู 
 ตอนท่ี 3 บริบทการพฒันาครูในปัจจุบนั 

ตอนท่ี 4 บทบาทของมหาวทิยาลยัราชภฏัในการพฒันาครู  
ตอนท่ี 4 การพฒันารูปแบบ 
ตอนท่ี 5 เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตอนท่ี 6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  

ตอนที ่1 ทฤษฎทีางการบริหาร 

 1.1 ทฤษฎรีะบบทัว่ไป (ทรงพล เจริญค า, 2555: 323-335 และทองอินทร์ วงศโ์สธร, 
2552: 148-149)  
 ระบบ หมายถึง องค์ประกอบปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั มีส่วนกระทบต่อปัจจยั
ระหวา่งการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 ระบบ คือ ส่วนต่าง ๆ (Parts) ท่ีรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน มีคุณสมบติั (Properties) 
ความสัมพนัธ์ (Relationship) ต่อกนั เส้นแบ่งเขต (Boundary) คัน่ระหวา่งระบบและสภาพแวดลอ้ม  
 องคป์ระกอบของระบบทัว่ไป (General  System Theory) 

1) ส่วนต่าง ๆ ของระบบ ระบบต่าง ๆ ประกอบไปดว้ย ส่วน (Parts) อย่างนอ้ยสองส่วน 
และส่วนประกอบกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่อท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง ระบบการเรียน 
การสอนประกอบดว้ย ครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร วสัดุอุปกรณ์ หนา้ท่ีของระบบเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
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2) คุณสมบัติ (Properties) องคป์ระกอบแต่ละส่วนมีคุณสมบติั (Properties) แตกต่างกนั 
บางทีเรียกว่า คุณลกัษณะ (Attributes or Characteristics) ในระบบการเรียนการสอน ครูและ
นักเรียนต่างก็มีลักษณะแตกต่างกัน แต่มีว ัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ การเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์แก่นกัเรียน 

3) ความสัมพันธ์ (Relationship) องคป์ระกอบแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์กนั เก่ียวขอ้งกนั 
(Interrelated) พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (Interdependent) ความสัมพนัธ์ท าให้ระบบอยูเ่ป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั ในระบบทัว่ไป องค์ประกอบมีสามส่วน ตวัป้อน (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation  Process) และผลผลิต (Products / Output) ทั้งสามส่วนของระบบสัมพนัธ์กนั 
ระบบรับเอาตวัป้อนจากส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนต่าง ๆ ของระบบท าหนา้ท่ีเปล่ียนแปลงตวัป้อนให้เป็น
ผลผลิตแลว้ระบบส่งผลผลิตออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ส่วนต่าง ๆ ของระบบพึ่งพาอาศยักนัเพื่อท า
หนา้ท่ีใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องระบบนั้น ๆ 

4) เส้นแบ่งเขต (Boundary) ทุกระบบมีเส้นแบ่งเขต เส้นแบ่งเขตไม่ใช่เส้นจริง แต่เป็น 
เส้นสมมติในความคิด เส้นแบ่งเขตเป็นเส้นคัน่ระหวา่งระบบหน่ึงกบัอีกระบบหน่ึง ความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบเป็นตวัช้ีบอกเขตแดน ความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนกนั แสดงว่า อยู่เขต
เดียวกนั ความสัมพนัธ์ท่ีต่างกนัแสดงว่า อยู่ต่างเขต ทุกระบบมีเส้นแบ่งเขต ระหว่างระบบย่อย 
(Subsystem) ระบบหน่ึงจึงอาจมีเส้นแบ่งเขตหลายเส้น ข้ึนอยูก่บัจ  านวนระบบยอ่ย ๆ 

5) สภาพแวดล้อม (Environment) ส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกเส้นแบ่งเขต คือ สภาพแวดลอ้มของ
ระบบ ถา้ถือวา่ โรงเรียนเป็นระบบหน่ึง ชุมชนก็เป็นสภาพแวดลอ้ม ระบบรับเอาตวัป้อนจาก
สภาพแวดลอ้ม และถ่ายเทผลผลิตสู่สภาพแวดลอ้ม  

มโนมติพืน้ฐานของทฤษฎีระบบทัว่ไป  
มโนมติ (Concept) พื้นฐานของทฤษฎีระบบทัว่ไป ประกอบดว้ย 5 ส่วน (ทรงพล เจริญค า, 

2555: 335-336 และทองอินทร์ วงศโ์สธร, 2552: 153-157) คือ 
1. ส่วนต่าง ๆ ของระบบ ระบบประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1) ตัวป้อน (Input) คือ ส่ิงต่าง ๆท่ีระบบน าจากสภาพแวดลอ้มผา่นเส้นแบ่งเขตเขา้มา  

ตวัป้อนจ าแนกไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคล – นกัเรียน ทรัพยากรวตัถุ – วสัดุ ครุภณัฑ ์
ทรัพยากรการเงิน – งบประมาณ สารสนเทศ (Information) ท าหนา้ท่ีบอกส่วนต่าง ๆ ของระบบให้
ปฏิสัมพนัธ์กัน เช่น นโยบายของโรงเรียน ระเบียบและข้อบงัคบั ความคิดเห็นของผูป้กครอง   
เป็นตน้ 

ตวัป้อนเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกระบบ เม่ือน ามาใชจ้ะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงให้เขา้กบัระบบ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงน้ี เรียกวา่ การเขา้รหสั (Encoding) จึงเกิดระบบยอ่ยท าหนา้ท่ี ระบบยอ่ย 
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คือ การเขา้รหัส (Encoding Sub - System) หลงัจากการเขา้รหัสแลว้ ตวัป้อนประเภทวตัถุจะถูก
น าไปเก็บไวใ้นคลงัวสัดุ (Storage Subsystem) ตวัป้อนประเภทสารสนเทศท่ีจะถูกน าไปเก็บไวใ้น
หน่วยความจ า เรียกวา่ หน่วยย่อยความจ า (Memory Subsystem) ตวัอยา่งเช่น งานพสัดุ ท าหนา้ท่ี 
จดัหาพสัดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน หน่วยเหล่าน้ี คือ ระบบย่อยคลังวสัดุ งานประชาสัมพนัธ์และ
สารสนเทศ ท าหน้าท่ี รวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการตดัสินใจ หน่วยน้ี
เปรียบเสมือนระบบยอ่ยหน่วยความจ า 

2) ผลผลิต (Output) คือ ส่ิงท่ีระบบผลิตแลว้ส่งออกสู่สภาพแวดลอ้มมีสองประเภท คือ 
  2.1 ผลผลิตตามวตัถุประสงค ์แบ่งเป็น ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และความพึงพอใจ 
  2.2 ผลผลิตท่ีไม่ตรงวตัถุประสงค ์

 ก่อนท่ีจะส่งผลผลิตสู่สภาพแวดลอ้มจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงผลผลิตออกสู่ระบบอ่ืน
ในสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผลผลิตเป็นประโยชน์ต่อระบบอ่ืน กระบวนการเช่นน้ี เรียกว่า การ
ถอดรหัส (Decoding) ท  าให้เกิดระบบย่อยเพื่อท าหน้าท่ีถอดรหัส (Decoding  Subsystem) การ
ปฐมนิเทศเป็นตวัอย่างของระบบการเขา้รหัส ส่วนการปัจฉิมนิเทศ เป็นตวัอย่างของระบบการ
ถอดรหสั  

3) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) เม่ือน าตวัป้อนเขา้สู่ระบบแล้ว 
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตวัป้อนให้เป็นผลผลิต กระบวนการเปล่ียนแปลงตวัป้อนให้เป็นผลผลิต 
ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างองค์การ การตดัสินใจ การวางแผน การควบคุม เป็นตน้ ระบบจึงมีระบบ
ยอ่ยหลาย ๆ ระบบ เช่น ระบบการวางแผน ระบบการตดัสินใจ ระบบการควบคุม เป็นตน้ 

2. ระดับ ระบบมีหลายระดบั ตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่ท่ีสุด แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 

     1) ระบบย่อย (Subsystem) ระบบย่อยสามารถแบ่งเป็นระบบย่อย ๆ ต่อไปได้อีก  

ทุกระบบมีระบบย่อย ทุกระบบแบ่งย่อยลงไปได้ เม่ือแบ่งต่อไปไม่ได้ เน่ืองจากไม่สามารถพบ 

เส้นแบ่งเขตได ้แสดงวา่ ระบบนั้นไม่มีระบบยอ่ย 

  2) ระบบ (System) ไดแ้ก่ ระดบัเล็กท่ีสุดถึงระดบัใหญ่ท่ีสุด 

 3) ระบบใหญ่ (Suprasystem) ระบบใหญ่เป็นระบบท่ีใหญ่กวา่โดยมีระบบนั้น ๆ เป็น

ส่วนหน่ึง หรืออาจกล่าวว่า เป็นกลุ่มของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยมีวตัถุประสงค์กวา้งกว่า 

และมีวตัถุประสงคข์องระบบนั้น ๆ เป็นส่วนหน่ึง ถา้ก าหนดให้โรงเรียนประถมศึกษาโรงหน่ึงเป็น

ระบบหน่ึง กลุ่มโรงเรียนซ่ึงประกอบดว้ย โรงเรียนหลายโรงรวมกนัก็เป็นระบบใหญ่ 

 



17 

 

 3. ประเภท ประเภทของระบบแยกเป็น 

      1) ระบบปิด – ระบบเปิด 

          ระบบเปิด (Open System) มีลกัษณะท่ีส าคญั คือ 

(1) สามารถน าตวัป้อนหลากหลายเขา้สู่ระบบ 

(2) น าเขา้ดว้ยอตัราท่ีรวดเร็ว 

(3) ใชต้วัป้อนผลิตเป็นผลผลิตท่ีหลากหลาย 

โรงเรียนเป็นระบบเปิด เพราะมีตวัป้อนหลายอยา่ง ทั้งคน วสัดุอุปกรณ์ ทุกปีจะมีตวัป้อน
ใหม่ คือ นักเรียนใหม่ทุกภาคการศึกษา ทุกภาคการศึกษาจะมีวิชาใหม่ส าหรับนักเรียน รวมทั้ง
หนงัสือและวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ปลายปีการศึกษาจะมีผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งส าเร็จระดบัชั้นและระดบั
หลกัสูตร เน่ืองจากมีตวัป้อนและผลผลิตท่ีหลากหลาย โรงเรียนจึงมีลกัษณะเป็นระบบเปิด 

ระบบปิด มี (Closed System) ลกัษณะตรงขา้ม โรงเรียนหลายแห่งเปิดสอนเฉพาะกิจหรือ
มีลกัษณะเปิดนอ้ย เพราะตวัป้อนไม่หลากหลาย เช่น โรงเรียนท่ีเปิดสอนเฉพาะกิจหรือเฉพาะกลุ่ม 

2) ระบบนามธรรม – ระบบรูปธรรม การแบ่งเป็นระบบนามธรรม (Abstract System) 
และระบบรูปธรรม (Concrete System) เป็นการแบ่งโดยการยดึธรรมชาติของระบบ ระบบ
นามธรรมเป็นระบบแนวคิด ระบบรูปธรรมเป็นระบบของวตัถุ 
 4. สภาวะของระบบ สภาวะของระบบแยกเป็น 

1) สภาวะสมดุล (Equilibrium) สภาวะสมดุลเป็นสภาวะปกติ ระบบยอ่ยมีปฏิสัมพนัธ์กนั
ดี มีการแลกเปล่ียนตวัป้อนซ่ึงกนัและกนั แต่ละระบบยอ่ยท างานตามหนา้ท่ีปกติ การน าตวัป้อนจาก
สภาพแวดลอ้มเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ และน าเขา้มาในอตัราท่ีระบบสามารถด าเนินการได ้ ระบบอยู่
ในสภาวะคงท่ี 

2) สภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) สภาวะไม่สมดุลเกิดข้ึนเม่ือระบบไดรั้บตวัป้อน
สม ่าเสมอ ไดรั้บเร็วเกินไปหรือชา้เกินไป มากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป ท าใหร้ะบบท างานในสภาพ
ปกติไม่ได ้ระบบมีความไม่สมดุล ความไม่สมดุลบางอยา่งอาจจะดี เพราะจะท าใหร้ะบบปรับตวั แต่
ถา้มีมากอาจท าใหร้ะบบยอ่ยสลาย สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อความไม่สมดุลของระบบ 
 5. การท างานของระบบและการบรรลุวตัถุประสงค์ 
      1) ผลย้อนกลบั (Feedback) ในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องระบบ การควบคุม
เป็นส่ิงส าคญั เคร่ืองมือการควบคุมระบบ คือ ผลยอ้นกลบั ผลยอ้นกลบัเป็นดชันีบอกวา่ผลผลิต
เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ ผลยอ้นกลบัทางบวก (Positive Feedback) เป็นตวับ่งช้ีวา่ ผลผลิต
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เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ผลยอ้นกลบัทางลบ (Negative Feedback) เป็นตวับ่งช้ีวา่ ผลผลิตไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผลยอ้นกลบัน้ีจะกลายเป็นตวัป้อนเขา้สู่ระบบเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 
     2) พลงัต่อต้านความเส่ือมสลาย (Negative Entropy) ระบบมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะ 
เส่ือมสลาย (Entropy) จึงจ าเป็นจะตอ้งมีแรงต่อตา้นพลงัสลายเพื่อใหร้ะบบคงอยูต่่อไป 
     3) ความเท่าเทียมกันในการบรรลุผลสุดท้าย (Equifinality) ความหมายของแนวคิดน้ี คือ

ระบบต่าง ๆ สามารถท่ีจะบรรลุผลสุดทา้ยท่ีเหมือนกนัจากตวัป้อนท่ีต่างกนั หรือจากตวัป้อนท่ี

เหมือนกนัแต่ผลสุดทา้ยท่ีแตกต่างกนั แนวคิดน้ีน าไปสู่ ทฤษฎีภาวการณ์ (Contingency Theory) ซ่ึง

ถือวา่ ไม่มีวธีิการใดท่ีดีท่ีสุด (There is no best way) วิธีการต่าง ๆ (ตวัป้อนและกระบวนการต่าง ๆ) 

ย่อมน าไปสู่ผลส าเร็จเหมือนกัน เง่ือนไขแห่งความส าเร็จข้ึนอยู่กับสถานการณ์ สถานการณ์ท่ี

แตกต่างกนัยอ่มตอ้งการวิธีการแตกต่างกนั ทุกวิธีน าไปสู่ความส าเร็จไดเ้หมือนกนั ระบบทุกระบบ

มีลกัษณะเช่นน้ี 

 เม่ือน าเอาส่วนต่าง ๆ ของระบบมาประกอบกนัก็จะไดภ้าพรวมดงัภาพ 

 
แผนภาพที ่1 ภาพตัวแบบของระบบ 

ทีม่า :  Silver, 1983 อา้งถึงใน ทองอินทร์ วงศโ์สธร, 2552 : 157 
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แนวทางการประยุกต์ทฤษฎรีะบบ (ทรงพล เจริญค า, 2555: 335-336) 
1. โรงเรียนในฐานะเป็นระบบ โรงเรียนเป็นองคก์รราชการ โครงสร้างจึงเป็นระบบ 

โรงเรียนมีตวัป้อน กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตเช่นเดียวกบัระบบอ่ืน ๆ 
  1.1 ตวัป้อนของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
        1.1.1 ทรัพยากรมนุษย ์(Man)  เช่น ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ และนกัเรียน เป็นตน้ 
         1.1.2 ทรัพยากรการเงิน (Money) เช่น งบประมาณแผน่ดิน เงินบ ารุงการศึกษา  
เงินบริจาค เป็นตน้ 
         1.1.3 ทรัพยากรวตัถุ (Material) เช่น ท่ีดิน อาคาร วสัดุ ครุภณัฑ์ เป็นตน้ 
         1.1.4 การบริหารจดัการ (Management) เช่น สารสนเทศ ความคิดเห็นของครูและ
ผูป้กครองรายงานต่าง ๆ เก่ียวกบัโรงเรียน เป็นตน้ 

1.2 กระบวนการแปรสภาพของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
      1.2.1 กระบวนการเรียนการสอน ประกอบดว้ย การจดัหลกัสูตร การจดักิจกรรม 

เสริมหลกัสูตร วธีิการสอนและการวดัผล 
      1.2.2 กระบวนการบริหาร เช่น การใหค้  าปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน  

การจดับริการหางานใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา เป็นตน้ 
1.3 ผลผลิตของโรงเรียนประกอบดว้ย 
      1.3.1 ผลผลิตเก่ียวกบันกัเรียน เช่น ความรู้ ทกัษะ การพฒันาการ เจตคติ  

การขาดเรียน การออกกลางคนั การส าเร็จการศึกษา เป็นตน้ 
     1.3.2 ผลผลิตเก่ียวกบัครู เช่น ความพึงพอใจของครู พฒันาการของครู การลา– 

การขาด การขอยา้ยออก เป็นตน้ 
     1.3.3 ผลผลิตดา้นนโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 

2. การเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีจดัใหมี้ข้ึน เพื่อพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 

1.2 ทรัพยากรในการบริหาร 
ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของการจดัการมี 4 ประการท่ีเรียกวา่ 4M (สมคิด บางโม, 2558: 

61) คือ  
คน (Man)  เป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมขององคก์ารนั้น ๆ 
เงิน (Money) ใชส้ าหรับเป็นค่าจา้งและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
วสัดุส่ิงของ (Material)  หมายถึง อุปกรณ์เคร่ืองใช ้เคร่ืองมือต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานท่ี 
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ความรู้ดา้นการจดัการ (Management) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ 

1.3 กระบวนการบริหารของเดมงิ  
Deming ไดป้ระยกุตก์ระบวนการจดัการของกลิูคและเออร์วกิใหส้ั้นลง เรียกวา่ วฏัจกัรเดมิง 

(P-D-C-A Cycle of Continuous Process Improvement) มาใชใ้นการปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน 
จุดส าคญัของวงจรน้ี คือ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนตอ้งร่วมมือกนัปฏิบติั ไม่ใช่หนา้ท่ีของคนใดคนหน่ึง  
วฏัจกัรเดมิงมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (Deming, 2000: 131-133; สมคิด บางโม, 2558: 72 และวโิรจน์  
สารรัตนะ, 2555: 26-27) 

Plan (P)  การร่วมกนัวางแผน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมกนัวางแผน เพื่อปฏิบติัหรือพฒันา
งานตามกลยทุธ์ขององคก์รท่ีวางไว ้

Do (D)  การร่วมมือกนัปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งร่วมมือกนัลงมือ
ปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว ้

Check (C) การร่วมมือกนัตรวจสอบ เม่ือปฏิบติัไประยะหน่ึงต้องมีการตรวจสอบว่า 
การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรแลว้แกไ้ขเสีย 

Act (A)  ร่วมมือกันพัฒนางานให้ดี ข้ึน เม่ือตรวจพบว่า ผลลัพธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางแผนไว ้หรือการร่วมมือกนัแกไ้ข ปรับปรุงการปฏิบติังาน เม่ือตรวจพบวา่ผลลพัธ์ไม่
บรรลุตามเป้าหมาย 

 

  
 

แผนภาพท่ี 2 วฏัจกัรเดมิง 

1.4 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 
 การพฒันาบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างเสริมบุคลากรให้สามารถน า

ศกัยภาพท่ีมีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ารมากท่ีสุด เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความ

P 

D C 

A ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมิน 

ร่วมปรับปรุง 
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ช านาญ ตลอดจนเจตคติของบุคลากรท่ีมีผลให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลงขององค์กร การพฒันาบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นท่ีการพฒันาครู อาจารย์
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อ การนิเทศการสอน การใหค้  าปรึกษา เป็นตน้ 

 1.4.1 การฝึกอบรม (จอมพงศ์  มงคลวณิช, 2555: 131 และอรุณ รักธรรม, 2552: 125-
126)  เป็นวธีิการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความเขา้ใจ มีทกัษะและทศันคติท่ีดีต่อ 
การปฏิบติังาน โดยใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมในการสร้างประสบการณ์จากการฝีกปฏิบติัจริงเพื่อแกไ้ข
ปัญหาหรือเพื่อพฒันาองค์กร การฝึกอบรมแบ่งได้เป็นการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ การ
ฝึกอบรมแบบน้ีจะไม่มีก าหนดการ เน้ือหาท่ีแน่นอน มุ่งแกปั้ญหาทางจิตใจ พฤติกรรม  และการ
ฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการเพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ ทกัษะเพิ่มข้ึน และลกัษณะส่วน
บุคคลเพิ่มข้ึน 

 1.4.2 การให้ค าปรึกษา  (อรุณ  รักธรรม, 2552: 127) มุ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
และแกปั้ญหาการปฏิบติังาน การให้ค  าปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การให้ค  าปรึกษาเฉพาะ
บุคคล วิธีน้ีจะท าให้บุคลากรในองค์การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานผ่านการสร้างความ
เข้าใจในหน้าท่ี ความเช่ือ ค่านิยม ความส าคัญของการเสริมแรง และการให้ค  าปรึกษาเชิง
กระบวนการ วธีิการน้ีจะให้ความส าคญัของกระบวนการมากกวา่เน้ือหาสาระ ใชก้ารติดต่อส่ือสาร
และการตดัสินใจเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 1.4.3 การนิเทศการสอน (จอมพงศ์  มงคลวณิช, 2555 : 131) หมายถึง กระบวนการ
ท างานร่วมกนัของผูบ้ริหารกบับุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ
ปฏิบติังานของครู ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึนตามท่ีสถานศึกษาคาดหวงัไว ้

 1.4.4 การสัมมนา พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1170) กล่าวถึง 
สัมมนาวา่ เป็นการประชุมแบบหน่ึง ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และหา
ขอ้สรุปหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ผลสรุปท่ีไดถื้อวา่เป็นเพียงขอ้เสนอแนะ ผูเ้ก่ียวขอ้ง
จะน าไปปฏิบติัตามหรือไม่ก็ได ้จอมพงศ์  มงคลวณิช (2555: 148) ไดก้ล่าวถึงสัมมนาวา่ เป็นการ
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ผลการสัมมนา
เป็นเพียงขอ้เสนอแนะท่ีผูเ้ก่ียวข้องจะน าไปปฏิบติัหรือไม่ก็ได้ ผูเ้ข้าร่วมการสัมมนาตอ้งทราบ
วตัถุประสงคข์องการสัมมนาและมีการเตรียมตวัโดยศึกษาล่วงหน้า รวบรวมประสบการณ์ เตรียม
ขอ้คิดเห็นมาเสนอแลกเปล่ียนกบัผูร่้วมสัมมนาอ่ืน 

ดังนั้ น การสัมมนา เป็นการประชุมแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุป 
ขอ้เสนอแนะตามวตัถุประสงคข์องการสัมมนา ผูเ้ก่ียวขอ้งจะเป็นผูต้ดัสินใจการน าไปปฏิบติัเอง 
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 1.4.5 การประชุมปฏิบัติการ (จอมพงศ ์ มงคลวณิช, 2555: 148) เป็นการประชุมร่วมกนั
เป็นกลุ่ม เนน้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท างานร่วมกนัเพื่อฝึกการแกปั้ญหา โดยผูเ้ขา้ประชุม
ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั ผลงานท่ีไดจ้ากการปฏิบติัร่วมกนัสามารถน าไปใชไ้ด ้

 1.4.6 การศึกษาดูงาน (จอมพงศ ์ มงคลวณิช, 2555: 148-149) เป็นการให้บุคลากรไดพ้บ
เห็นการปฏิบติังานจริงนอกองค์การ ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดฟั้ง ไดซ้กัถาม ไดส้ัมผสัปรากฏการณ์ใหม่ ๆ 
ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยปฏิบติัอยูใ่นองคก์ารไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูมี้ประสบการณ์หน่วยงานอ่ืน 
เปล่ียนบรรยากาศ เป็นการกระตุน้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องบุคลากร และการประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีได้
จากการศึกษา ดูงาน 

 1.4.7 การศึกษาต่อและการศึกษาทางไกล  (จอมพงศ์  มงคลวณิช, 2555: 149) เป็นการ
พฒันาบุคลากรท่ีส่งผลระยะยาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ตอ้งใชเ้วลาและการลงทุน โดยการให้
บุคลากรเขา้ศึกษาในสถาบนัทางการศึกษาตามหลกัสูตรของสถาบนัทางการศึกษานั้น ซ่ึงท าไดท้ั้ง
การศึกษาท่ีเนน้ในชั้นเรียนหรือการศึกษาทางไกลท่ีเนน้การใชส่ื้อและเทคโนโลย ี

1.4.8 การช้ีแนะ (Coaching)  (กุณฑลี  บริรักษ์สันติกุล และมิลินทรา  กวินกมลโรจน์, 
2558: 119-122) เป็นการช้ีแนะการด าเนินการท่ีใช้การปฏิสัมพนัธ์แบบรายบุคคลหรือกลุ่มยอ่ยท่ีมี
ผูท้  าหน้าท่ีช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือผูรั้บการช้ีแนะสามารถจดัระบบความคิด ทบทวนการท างาน
ของตนและหาแนวทางในการพฒันางานและแกปั้ญหาการท างานดว้ยตนเอง มีเป้าหมาย คือ การ
แกปั้ญหาในการท างาน พฒันาความรู้ ทกัษะหรือความสามารถในการท างาน การประยุกตใ์ชท้กัษะ 
หรือความรู้ การช้ีแนะมีลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ี้แนะกบัผูรั้บการช้ีแนะ และใช้เวลาในการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั (Co – Construction) ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงตอ้ง
เรียนรู้ไปพร้อมกนั 

 

ตอนที ่2 บริบทภายนอกทีม่อีทิธิพลต่อการพฒันาครู 
  2.1 แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพือ่ศตวรรษที ่21 
  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อ 
การด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) 
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แผนภาพท่ี 3  21st Century Learning Framework 
21st Century Knowledge – and – Skills Rainbow 

 ครูจะท าหน้าท่ีออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้
นกัเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า การเรียนรู้จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ท่ีเรียกวา่ 
PBL (Project – Based Learning) ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวิชา (หรือ) ควรเป็นการเรียนจากการ
คน้ควา้เองของศิษย ์โดยครูแนะน าและออกแบบกิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเอง 
  ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ประกอบด้วย สาระวิชาหลกั หัวขอ้ส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ทกัษะ
ชีวติและอาชีพ 
 สาระวิชาหลัก คือ ภาษาแม่และภาษาโลก ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ รัฐ และความเป็นพลเมืองดี 

หัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 คือ ความรู้เก่ียวกบัโลก ความรู้ดา้นการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ  ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองดี  ความรู้ดา้นสุขภาพ  ความรู้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
 ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม คือ ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิดอยา่งมี
วจิารณญาณและการแกปั้ญหา  การส่ือสารและการร่วมมือ 
 ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี คือ ความรู้ดา้นสารสนเทศ  ความรู้เก่ียวกบัส่ือ  
ความรู้ดา้นเทคโนโลยี 

ทักษะชีวิตและอาชีพ คือ ความยืดหยุน่และปรับตวั  การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของ
ตวัเอง  ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม  การเป็นผูส้ร้างหรือผลิต (Productivity) และความ 
รับผดิรับชอบเช่ือถือได ้(Accountability) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
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การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเตรียมคนท างานท่ีใชค้วามรู้ (Knowledge Worker) และ
เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ทกัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นทกัษะของการ
เรียนรู้ (Learning Skills) ทกัษะท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวทิยาลยั และตลอด
ชีวติ คือ CR 73   
 3R ไดแ้ก่ Reading (อ่านออก), Writing (เขียนได)้ และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
 7C ไดแ้ก่ Critical Thinking & Problem Solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
และทกัษะในการแกปั้ญหา) 
 Creativity & Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
 Cross – Cultural Understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) 
 Collaboration, Teamwork & Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผูน้ า) 
 Communication, Information & Media Literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และ
รู้เท่าทนัส่ือ) 
 Computing & ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร) 
 Career & Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 
 พฒันาสมองห้าดา้น เป็นพลงัเชิงทฤษฎีหรือ Cognitive Mind คือ สมองดา้นวิชาและวินยั 
(Disciplined Mind) สมองดา้นสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) และสมองดา้นสร้างสรรค ์(Creating 
Mind) การเรียนรู้ตามการพฒันาสมองหา้ดา้น เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ทกัษะท่ีควรสร้างในนกัเรียนยคุศตวรรษท่ี 21 คือ 

1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ปัญหา (Problem 
Solving)หมายถึง การคิดอย่างผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Thinking) ทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็น คือ  
การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ส่ิงท่ีศึกษาวา่ส่ิงใดดี ไม่ดี ไม่เหมาะสม อะไรเป็นความจริง อะไรเป็นความ
เท็จ นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี ควบคู่กบัทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีมี
เหตุผลและฉลาดพอ การเรียนทกัษะน้ีท าโดย  PBL (Project – Based Learning) และตอ้งเรียนเป็น
ทีม ไม่ใช่เรียนจากครูสอนในชั้นเรียน 

2.  การส่ือสาร (Communication)  และความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง  
การส่ือสารอยา่งซบัซอ้น (Complex Communicating) ศตวรรษท่ี 21 เป็นศตวรรษใหม่ท่ีมีนวตักรรม
และผลผลิตใหม่  ๆ เกิดข้ึนมาก เป็นยุคของความร่วมมือ ยุคของเครือข่ายท่ีคนจะติดต่อผ่าน 
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เทคโนโลยีดิจิตอล  และเทคโนโลยีการส่ือสาร  (Digital & Communication Technology) การ
ส่ือสารในรูปแบบใหม่ ๆ 

3.  ความริเร่ิมสร้างสรรค์  (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง  
การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์ ทกัษะในการคิดอะไรใหม่ ๆ ถือเป็นส่ิงจ าเป็นมาก
เช่นกนัในศตวรรษท่ี 21 เพราะการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในดา้นและทุกรูปแบบการแกปั้ญหายิ่งตอ้ง
ใช้ความคิดใหม่ ๆ อย่างมาก ซ่ึงจะต้องตามมาด้วยนวตักรรม ท่ีเกิดจากความคิดใหม่ ๆ นั้ น 
นวตักรรม (Innovation) ถือไดว้า่เป็นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนเป็นส าคญั 

4. ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เป็นทกัษะท่ีเก่ียวกบั
เทคโนโลยีสมยัใหม่ ซ่ึงนักเรียนและคนในยุคใหม่โดยเฉพาะยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเรียนรู้และ
สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทกัษะท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้มูลข่าวสาร เพราะการส่ือสาร
ท่ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและอยา่งกวา้งขวาง 

5. ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination) ในโลกแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ความรู้ และแหล่งความรู้จะมีมากมายมหาศาล นกัเรียนในอนาคตจะตอ้งใฝ่รู้ สนใจ 
ใคร่รู้ในส่ิงใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้น จะไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงและมีจินตนาการต่อไป
ขา้งหนา้ จากความรู้ท่ีไดรั้บมา ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self - Study) จึงเป็นทกัษะ 
ท่ีจ  าเป็น ส าหรับการอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 

6. การคิดในเชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ (Corporate and Enterpreneurial 
Spirit) ซ่ึงเป็นทกัษะในเชิงของการด าเนินงานทางธุรกิจการคา้ซ่ึงจะเป็นลกัษณะของโลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 อยา่งชดัเจน การพฒันาทกัษะน้ีจะท าให้นกัเรียนมีความพร้อมในการท างานทางดา้น
เศรษฐกิจและการคา้เป็นหลกัส าคญั 

7. ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross Cultural & Global 
Awareness) ทกัษะน้ีเป็นทกัษะท่ีสะทอ้นเครือข่ายของโลกยุคใหม่ท่ีมากบัแนวคิดโลกาภิวฒัน์และ
เคร่ืองจกัรท่ีคนในสังคมโลกจะตอ้งรู้จกัคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในโลกอ่ืนท่ีไม่ใช่โลกของตนเอง  
การรู้จกัโลกและวฒันธรรมอ่ืนมีทั้งเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกนัและเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจดว้ย
พร้อมกนัไป 
 รูปแบบใหม่ของการศึกษาครูในศตวรรษท่ี 21  ถือวา่นกัเรียนเป็นหวัใจส าคญัของเป้าหมาย
การศึกษาครู มีขอ้เสนอท่ีส าคญั 6 ประการ คือ (วโิรจน์  สารรัตนะ, 2556: 42) 

1. เปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ในค่านิยม ทักษะ และความรู้เก่ียวกับความเป็น
ศูนยก์ลางของนกัเรียน อตัลกัษณ์ของครู การบริการต่อวชิาชีพและชุมชน 
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ในกรณีของนกัเรียนเนน้การพฒันาใน 4 ชุดทกัษะ คือ 
1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
2) ทกัษะพื้นฐานทางส่ือสารสนเทศและเทคโนโลย ี

3) ทกัษะชีวติ 

4) ทกัษะความเป็นพลเมือง 

ในกรณีของครู ค านึงถึงการพฒันา 
1) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัศตวรรษท่ี 21 

2) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

3) หลกัสูตรและการสอนส าหรับศตวรรษท่ี 21  
2. สมรรถนะของครูท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นสมรรถนะพื้นฐานทางวชิาชีพ 

3. เช่ือมโยงระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบติั  (Theory – Practice Nexus) ตอ้งอาศยัระบบการ
เป็นพี่เล้ียง (Mentoring) ในโรงเรียน และการสร้างความมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัสถาบนั - 
การศึกษาแห่งชาติ 

4. ขยายขอบข่ายวิชาชีพครูท่ีจะช่วยให้ครูมียุทธศาสตร์การสอนท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

5. สมรรถนะเก่ียวกับการประเมินผล จะตอ้งมีการพฒันาครูให้มีระดับความรู้เก่ียวกับ 
การประเมินผลท่ีสูงข้ึน 

6. สนบัสนุนเส้นทางการพฒันาวชิาชีพครู โดยเร่งใหค้รูมีระดบัการศึกษาถึงปริญญาโท 
 Bazzano (2011 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 47) กล่าวถึงทกัษะการสอนของครูใน
อุดมคติแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแตกต่างจากครูยคุก่อน คือ 

1) การเป็นผูเ้รียนรู้ใหม่ จะตอ้งเปล่ียนตวัเองเป็นผูก้ระท า (Active) แทนการเป็นผูร้อรับ
การกระท า (Passive) เพื่อเป็นเส้นทางสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต (Life – Long 
Learner) 

2) การเขา้ถึงสารสนเทศ เคร่ืองมือ และผูเ้ช่ียวชาญไดม้ากมาย 
3) ความสามารถท่ีจะสร้างเครือข่ายและทีมกบัผูเ้รียนอ่ืนท่ีมีความสนใจตรงกนั โดยไม่

ค  านึงวยั สถานท่ี หรือประสบการณ์ 
4) การเกิดข้ึนของพี่เล้ียง ผูแ้นะน า โคช้ ผูอ้  านวยความสะดวก หรือท่ีปรึกษาทั้งในและ

นอกสถาบนัทางการศึกษา รวมทั้งการริเร่ิมระบบนิเวศการเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน (Classless 
Learning Ecosystem) 



27 

 

Andrew Churches ไดก้ล่าวไวเ้ม่ือปี 2008 ถึง คุณลกัษณะ 8 ประการส าหรับการเป็นครูท่ีมี
ประสิทธิผลสูงในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2556: 47-48) 

1. การปรับตัว (adapting) รูปแบบการศึกษาใหม่เน้นการประเมินผล (Assessment – 
Focused Education Model) ครูศตวรรษท่ี 21 ต้องสามารถปรับหลักสูตรและการสอนใน 
เชิงสร้างสรรค์ สามารถปรับใช้ทั้ง Software และ Hardware เพื่อให้สามารถใช้ไดห้ลากหลายกลุ่ม
และหลากหลายความสามารถ ปรับประสบการณ์การสอนอยา่งเป็นพลวตั 

2. การมีวิสัยทัศน์ (Being Visionary) เป็นองค์ประกอบส าคญัของการเป็นครูในยุค
ปัจจุบนัและอนาคต ครูจะตอ้งมองอยา่งบูรณาการระหวา่งวิชาและหลกัสูตร มองเห็นศกัยภาพของ
เคร่ืองมือและเทคโนโลยเีวบ็ท่ีเกิดข้ึน ท าความเขา้ใจและจดักระท าเพื่อน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์กบั
การศึกษา เสาะแสวงหาความคิดจากคนอ่ืน แลว้จินตนาการน ามาใชใ้นหอ้งเรียน 

3. ความร่วมมือ (Collaborating) ครูตอ้งสามารถน าเคร่ืองมือเพื่อความร่วมมือมาใช้ให้
เป็นประโยชน์กับผู ้เ รียน เป็นความร่วมมือเพื่อการแลกเปล่ียน (Sharing) การสนับสนุน 
(Contributing) การท าใหดี้ข้ึน (Adapting) และการประดิษฐส่ิ์งใหม่ ๆ (Inventing) 

4. กล้าคิดกล้าท า (Taking Risks) ครูตอ้งกลา้คิด กลา้ท า กลา้ออกนอกกรอบเดิม กลา้อุทิศ
ตนเพื่อความรู้ของนกัเรียน กลา้มีวิสัยทศัน์ กลา้ก าหนดเป้าหมายและอ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนรู้ กลา้ใชจุ้ดแขง็ของนกัเรียนท่ีเป็น “ชาวพื้นเมืองดิจิตอล” (Digital Natives) ท าความเขา้ใจและ
สร้างส่ิงใหม่ ๆ ยอมใหพ้วกเขาสอนกนัเอง และใหค้วามไวว้างใจพวกเขา 

5. การเรียนรู้ (Learning) ศตวรรษท่ี 21 คาดหวงัให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ดงันั้น 
ครูจะตอ้งซึมซับประสบการณ์และความรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากส่ิงเดิม 

6. การส่ือสาร (Communicating) ครูจะตอ้งเรียนรู้การส่ือสารหรือการร่วมมือกนั เขา้ใจถึง
วิธีการอ านวยความสะดวก (Facilitate) ปลุกเร้าใจ (Stimulate) ควบคุม (Control) บรรเทา 
(Moderate)  และบริหารการส่ือสารและความร่วมมือ 

7. เป็นต้นแบบทางพฤติกรรม (Modeling Behavior) ครูควรเป็นตน้แบบความอดทน 
อดกลั้น ความตระหนกัเร่ืองโลก การยอมรับผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 

8. การน า (Leading) ความมีภาวะผูน้ าของครูมีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวของโครงการต่าง ๆ 
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ทกัษะการสอนในศตวรรษที ่21  
March (2012 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 49-57) ไดพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะ

การสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยสังเคราะห์ส่ิงท่ีเรียกว่า “ทกัษะการสอนศตวรรษท่ี 21” มีรายการ
ทกัษะต่าง ๆ ดงัน้ี 

ทักษะพื้นฐาน (Foundational Skills) เป็นทกัษะท่ีจะช่วยให้ครูสามารถส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การจดัท าเอกสารรายวชิา และการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่างๆ ในปัจจุบนั 

1) ทกัษะการใช ้E - Mail เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน 
2) ทกัษะการสร้างและน าเสนอเอกสารรายวชิาออนไลน์ 
3) ทกัษะเชิงเทคนิคเพื่อคน้หาแหล่งขอ้มูลท่ีดี ๆ 
4) ทกัษะเชิงเทคนิคในการ Add ขอ้ความใน Blog / wiki / Intranet Page 
ทกัษะเกีย่วกบัศาสตร์การสอนและแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Pedagogy & Online Resources) 

เป็นทกัษะท่ีจะช่วยให้นกัเรียนผกูพนักบัการเรียนรู้ตามสภาพจริงมากข้ึน โดยสร้าง ให้นกัเรียนได้
แสดงออก ไดส้ร้างการคิดเชิงวพิากษใ์นวฒันธรรมแบบดั้งเดิมของห้องเรียน และไดใ้ชแ้หล่งขอ้มูล
ดี ๆ เพื่อเพิ่มพนูเน้ือหารายวชิา  

1) การแสดงตวัทางออนไลน์ เพื่อกระตุน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งของนกัเรียน 
2) ทกัษะการสอนส าหรับการคน้หา 
3) ใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวพิากษ ์
4) ทกัษะการสอนส าหรับการใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีเป็นจริง ดี และเก่ียวขอ้ง 
5) ส ารวจเคร่ืองมือเวบ็เพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีดี ๆ 
ทักษะเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน - การสร้างความรู้และท าให้มีความหมาย (Student 

Learning: Knowledge – Building and Meaning) เป็นทกัษะท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเป็นเจา้ของ 
การเรียนรู้ของตนเองทุกขั้นตอน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในความเขา้ใจในตวัเอง 

1) สนับสนุนนักเรียนใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personal Learning 
Environment: PLE) 

2) อ านวยความสะดวกนกัเรียนเพื่อสร้างความรู้ 
ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม

ดิจิตอล มากกว่าจะเก่ียวขอ้งกบัการสอน เป็นทกัษะท่ีจะน าไปสู่การคิดเชิงวิพากษ์ การสะทอ้นผล 
และการปฏิบติั  

1) มีส่วนร่วมในโลกดิจิตอล : น าเสนอตวัเอง 
2) มีส่วนร่วมในโลกดิจิตอล : สนบัสนุนเน้ือหา 
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การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning) 
1) การเรียนรู้ทางวชิาชีพ – หลกัสูตร 
2) การเรียนรู้ทางวชิาชีพ – เทคโนโลยใีหม่ ๆ 
3) การเรียนรู้ทางวชิาชีพ – ปฏิบติัการวจิยัและวชิาชีพ 
สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (2557:  25-26) ไดส้รุปแนวทางการ

พฒันาคุณภาพครูเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21 และยกระดบัคุณภาพครูไทยเพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ 

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ รวมถึงใช้

ส่ือและเทคโนโลยช่ีวยออกแบบการเรียนรู้ 

2. พฒันาการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งทัว่ถึงตามความแตกต่างของ

ท้องถ่ินโดยสนับสนุนและกระจายให้สถานศึกษามีศักยภาพและมีระบบการพัฒนาครูของ

สถานศึกษาไดเ้อง 

3. มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะชีวิตและวิชาชีพของ

ผูเ้รียนโดยมีวชิาเรียนท่ีเหมาะสมสู่ศตวรรษท่ี 21 

4. ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานและบูรณาการด้วยการสร้างแบบแผนทางความคิด จาก

แรงจูงใจภายในเพื่อผลิตผลงานท่ีสร้างสรรค ์

5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีชุมชนและสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาครู ณ สถานศึกษาดว้ยการท างานเป็นทีม ซ่ึงเช่ือมโยงขอ้มูลเครือข่ายจากกิจกรรมทางสังคม 

6. การผลิตและพฒันาครูตอ้งเขา้ใจกระบวนการเรียนรู้เพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ยึด

หลกัการเรียนรู้โดยใช ้3Rs (Reading, Writing and Arithmetic) และ 7Cs ตามความแตกต่างของ

บุคคล 

7. ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงธุรกิจตามการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมอยา่ง

สร้างสรรค ์เพื่อน าผลผลิตเขา้สู่การแข่งขนัในตลาดโลก 

8. การผลิตและพฒันาครูให้เป็นผูจ้ดักระบวนการการเรียนรู้ให้นกัเรียนคน้พบความรู้ได้

ดว้ยตนเอง โดยเนน้ทกัษะมากกวา่เน้ือหาและเนน้การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติั (Learning by Doing) 

9. วดัและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมดว้ยการผสมผสานเขา้กบักระบวนการสอนโดยเน้น

พฒันาการและความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
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10.   ปฏิรูประบบการพฒันาคุณภาพครูและผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาโรงเรียนเป็น

องค์ก ารการ เ รี ยน รู้โดย มีแผนอย่า ง เ ป็นระบบและครอบคลุมทักษะในศตวรรษ ท่ี21 

ยกระดบัการพฒันาครูควรด าเนินการทั้งระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัครู ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู ครูของครูและ

ศึกษานิเทศก ์โดยสร้างบรรยากาศการพฒันาใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา 

11.  พฒันาทกัษะการจดัล าดบัการคิดระดบัสูง (Higher Order Thinking Skills : HOTS) 

โดยปฏิรูปการสอนของครูท่ีเนน้ทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงสร้างสรรคอ์ยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะ

การเปล่ียนแปลงและการแกปั้ญหา 

12.  ความรู้ความสามารถและทกัษะในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย

ความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันานวตักรรม 

13.  ควรปรับระบบพฒันาครูให้มีประสิทธิภาพโดยใหมี้ระบบพี่เล้ียงครูใหม่และใหค้รูใหม่

เรียนรู้และดูตวัอยา่งการปฏิบติังานจากครูเก่า 

14.  ควรมีการพฒันาครูของครู การคดัเลือกครูโดยเนน้การพฒันาแบบบูรณาการ 

15.  มีขอ้ก าหนดในการสร้าง Professional Learning Community ในกลุ่มครูเพื่อใหเ้กิด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู เกิดการพฒันาวชิาชีพของครู 

สรุป ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการผลิตคนเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 8 ทกัษะ คือ 
1.  ทกัษะการเรียนรู้ 
2. ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) 

3. ทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) 

4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) 

5. ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 

6. ทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ (Curiosity and Imagination) 

7. ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 

8. ทกัษะการเรียนรู้โลกและวฒันธรรม (Cross Culture Understanding) 
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โดยจ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะ 8 ประการเพื่อเป็นครูท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 คือ 

การปรับตวั การมีวสิัยทศัน์ ความร่วมมือ กลา้คิดกลา้ท า การเรียนรู้ การส่ือสาร ตน้แบบทาง

พฤติกรรม และเป็นผูน้ า 

ส่วนทกัษะการสอนจะเนน้ ทกัษะพื้นฐานผา่นระบบการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทกัษะ

การสอนและทรัพยากรออนไลน์ ทกัษะเพื่อการเรียนรู้ การสร้างความรู้อยา่งมีความหมายของผูเ้รียน 

ทกัษะการเป็นพลเมืองดิจิตอลและการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

2.2 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 จุดเร่ิมต้นของอาเซียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 11-12)  
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations 
หรือ ASEAN) ก่อตั้งข้ึนในประเทศไทยโดยปฎิญญากรุงเทพ ฯ (The Bangkok Declaration) เม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ท่ีพระราชวงัสราญรมย ์หรือกระทรวงการต่างประเทศเดิม ในสมยัพนัเอก 
(พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย มีประเทศสมาชิกผูก่้อตั้ง 5 ประเทศ 
ประกอบดว้ย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยมีจุดประสงคใ์นการ
รวมตวัเร่ิมแรกเพื่อความมัน่คงในภูมิภาคท่ีตอ้งการขจดัป้องกนัภยัคุกคามจากคอมมิวนิสตโ์ดยตรง 
ต่อมาไดมี้ประเทศต่าง ๆ เขา้เป็นสมาชิกเพิ่มเติมไดแ้ก่ บรูไนดารุสซาลาม เวยีดนาม ลาว พม่า และ
กมัพชูา ทั้งน้ีมีกติกาวา่ผูท่ี้เขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียนตอ้งอยูใ่นภูมิภาคน้ี การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
กมัพชูาท าใหอ้าเซียนมีสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีประชากร
รวมกนัเกือบ 600 ลา้นคน มีศกัยภาพทางเศรษฐกิจท่ีสูง และเป็นท่ีสนใจของประเทศคู่เจรจาทั้ง 
ASEAN + 3 (ASEAN + จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต)้ ASEAN + 6 (ASEAN + จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และอินเดีย) และประเทศคู่เจรจาอ่ืน ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา 
เป็นอยา่งมาก เป็นตน้ 

 โครงสร้างของอาเซียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 13-14)  
  เม่ือปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนไดล้งนามปฏิญญาวา่ดว้ยความ
ร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 (Bali Concord 2) “วสิัยทศัน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ท่ี
ก าหนดเป้าหมายหลกั 4 ประการ เพื่อมุ่งพฒันาอาเซียนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN 
Community) ใหเ้ป็นผลส าเร็จภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยก าหนดเป้าหมายไวว้า่ ภายในปี 

ค.ศ. 2020 (ค.ศ. 2563) อาเซียนจะเป็น 

 1) วงสมานฉนัทแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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2) หุน้ส่วนเพื่อการพฒันาอยา่งมีพลวตั 

3) มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก 

4) ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร 

มีการร่าง “กฎบตัรอาเซียน” ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น “ธรรมนูญ” การบริหารการปกครองกลุ่ม
ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้เป็นหน่ึงเดียวกนั โดยสนบัสนุนการรวมตวัและความร่วมมือ
อย่างรอบด้าน แบ่งเป็น ความร่วมมือ 3 ด้าน หรือ 3 เสาหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง ให้จัดตั้ ง
ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) 
ดา้นเศรษฐกิจให้จดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic –  Community – AEC) 
และดา้นสังคมและวฒันธรรม ให้จดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio – Cultural 
Community – ASCC) มีหลกัการพื้นฐานของความร่วมมือท่ีน่าสนใจ 3 ขอ้ ได้แก่ ให้ใช้การ
ตดัสินใจโดยหลกัการฉันทามติ การไม่แทรกแซงกิจการภายใน ซ่ึงกนัและกนั และเน้นการพฒันา
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซ่ึงต่อมาผูน้ าของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนไดเ้ห็นชอบให้เร่งรัดการ
เป็นประชาคมอาเซียนใหเ้ร็วข้ึนกวา่เดิม 5 ปี ท าให้เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์
จะตอ้งเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือปฏิญญาชะอ าหัวหิน (Cha-am Hua Hin 
Declaration) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 14 ท่ีจดัข้ึนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 
2552 (2009) ณ อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประเทศไทย นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ความเป็น 
“ประชาคมอาเซียน” โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะตอ้งปฏิบติัตามพนัธะขอ้ตกลง มีการก าหนด  
“กลไกระงบัขอ้พิพาท” พร้อมกบัสร้าง “อาเซียน” ให้มีสถานะเป็น “นิติบุคคล” มีการปรับให้เป็น
องคก์รท่ีมี “ประชาชน เป็นศูนยก์ลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มให้เกิด “กระบวนการ
ตดัสินใจ” จากการประชุมระดบัผูน้ า ซ่ึงปรากฏเป็นคณะมนตรี หรือ (Councils) ของอาเซียนท า
หน้าท่ีใน 3 เสาหลัก มีการเพิ่มอ านาจ “ส านักเลขาธิการ” (Secretariat) และผูด้  ารงต าแหน่ง
เลขาธิการ นอกจากน้ี ประชาคมอาเซียนยงัมีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและลดช่องว่าง
ระหว่างสมาชิกของอาเซียนเอง ส่งผลให้ความร่วมมือในอาเซียนท่ีเคยอยูใ่นลกัษณะความร่วมมือ
กนัแบบหลวม ๆ สู่ความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้นใกลชิ้ดยิง่ข้ึน 

3 เสาหลกัแห่งความร่วมมือของประชาคมอาเซียน (Three Pillars of ASEAN Community) 
เป็นส่ิงท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งก ากบัติดตามและผลกัดนัให้เกิดผลการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
ประกอบดว้ย  
 1. เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security - 
APSC) เป็นการพฒันาบรรทดัฐาน ค่านิยมร่วมกนัภูมิภาคตอ้งสงบสุข มีความแขง็แกร่งต่อสู้ตอบ
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รับกบัปัญหาได ้มีพลวตัและปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก โดยเฉพาะกบัประเทศคู่เจรจาท่ีเป็น
มหาอ านาจทั้งหลาย 

2. เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community - AEC) พฒันาการ
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ดา้นการคา้ และบริการของอาเซียน เป้าหมายใหญ่ คือ ให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว จะมีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรไดอ้ย่างเสรี ทั้งในเร่ืองการคา้ การ
ลงทุน แรงงานมีการขจดัภาษีให้หมดไปเปิดตลาดระหวา่งกนัอยา่งไม่มีเง่ือนไข และมีสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ ท่ีเปิดรับรองร่วม คือ แพทย ์สถาปัตยกรรม วิศวกรรม บญัชี พยาบาล เป็นตน้ การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ
การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 
  3. เสาประชาคมสังคมและวฒันธรรม  (ASEAN Socio – Cultural Community - ASCC) 
มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชากรท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน 
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทุกดา้นเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งส่งเสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน 
 องคป์ระกอบส าคญัภายใต  ้ASCC ประกอบดว้ย การพฒันามนุษย ์(Human Development) 
การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทาง
สังคม (Social Justice and Rights) ความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Sustainability) การ
สร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing 
the Development Gap) 
 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานในการจดัการศึกษาเพื่อเตรียมการสู่
ประชาคมอาเซียน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 99-104) 

1. การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในสาระและรายละเอียดของกฎบตัร

อาเซียน เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในความเป็นมา ความส าคญั และทิศทาง

ของความร่วมมือท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภาคในอนาคต 

   1.1 การจดัการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียน

ศึกษา ซ่ึงรวมถึง ASEAN + 3 และ ASEAN + 6 

1.2 จดัสรรผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียนใหเ้ป็นวทิยากรเผยแพร่

ใหค้วามรู้ และสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่สถานศึกษาทุกระดบัอยา่งเร่งด่วน 

1.3 จดัท าและเผยแพร่หลกัสูตรอาเซียนศึกษา โดยบรรจุในหลกัสูตรการเรียนการสอน

ภาคบงัคบั และระบุเวลาการเรียนการสอนท่ีแน่นอนทุกระดบั 
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1.4 จดัตั้งศูนยอ์าเซียนศึกษาและศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลเก่ียวกบักฎบตัรอาเซียนและ

ประเทศสมาชิกตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและประชาชนทัว่ไป 

1.5 สร้างผูน้ าการเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียนศึกษาและสร้างเครือข่ายผูน้ าในภูมิภาค

อาเซียน (Future Leader of ASEAN) ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาร่วมกนัในอนาคต ทั้งในระดบัผูเ้รียน ครู

ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.6 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ผา่น

ส่ือวทิย ุโทรทศัน์เก่ียวกบัอาเซียนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

2. การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และเพิ่มพูนทกัษะการใชภ้าษาองักฤษซ่ึง

ถูกก าหนดในขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใหใ้ชเ้ป็นภาษาอาเซียน ใหแ้ก่คนไทยในทุกระดบั 

2.1 พฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนทัว่ไป ในทุก

ระดบัและประเภทการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบัใชก้ารหรือระดบัส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัและส่ือสารไดจ้ริง 

2.2 พฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนก าลังพลภาครัฐให้มี

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย

จดัการอบรมภาษาองักฤษในหน่วยงาน การจดัสรรทุนการศึกษาและเปิดโอกาสในการส่งครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และขา้ราชการไปเขา้ร่วมการอบรมภาษาองักฤษร่วมกบัหน่วยงานภายใน

และภายนอกประเทศเป็นระยะ ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการปฏิบติังาน

ระหวา่งกนั 

2.3 จดัรายการท่ีเนน้สาระความบนัเทิงท่ีช่วยส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะ

การใช้ภาษาองักฤษ เผยแพร่ทางส่ือแขนงต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ประชาชนทุกระดบัเห็นความส าคญั 

และมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสารภายในระยะเวลาท่ีจ ากดั 

3. การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาของประเทศเพื่อนบา้นอยา่ง

นอ้ย 1 ประเทศ 

3.1 จดัการเรียนการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบา้น รวมถึง ASEAN + 3 และ 

ASEAN + 6 โดยก าหนดให้การศึกษาภาษาของประเทศเพื่อนบา้น เป็นหน่ึงในวิชาเลือกท่ีผูเ้รียน
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สามารถเรียนและมีการสอบวดัผลการเรียนเช่นเดียวกับความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ

ภาษาองักฤษ 

3.2  ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการรวมทั้งนักเรียน / นักศึกษาท่ีมี

ความสามารถดา้นภาษาของประเทศเพื่อนบา้น ให้มีโอกาสเป็นผูน้ าในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัภาษาของประเทศเพื่อนบา้น ให้มีโอกาสเป็นผูน้ าในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ภาษาของประเทศเพื่อนบา้นแก่ผูอ่ื้น โดยใช้สมรรถนะท่ีช่วยเพิ่มโอกาสและผลตอบแทนในการ

ท างานเทียบเท่ากบัสมรรถนะและความสามารถดา้นอ่ืน 

3.3  สนบัสนุนการจดัการศึกษาและการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เพื่อกระตุน้ให้จดัการ

เรียนการสอนภาษาเพื่อนบา้นในสถาบนัการศึกษาของไทย อาจมีการก าหนดระเบียบเบ้ืองตน้ใน

การสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเพื่อการท างานขา้มชาติใหมี้การสอบการใชภ้าษาถ่ินเพิ่มข้ึน 

3.4  ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมให้ผูท่ี้มีความสามารถด้านภาษาของประเทศเพื่อน

บา้นได้ทราบถึงโอกาส และผลประโยชน์ ค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ตลอดจนมีโอกาสได้เดินทางไป

ท างานในประเทศเหล่านั้น ทั้งในระดบัแรงงานระดบัฝีมือ (Skilled Labor) และแรงงานไร้ฝีมือ 

(Unskilled Labor) 

4. การจดัการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน เพื่อ

สร้างความรู้ความเขา้ใจอนัดีในเร่ืองการสร้างความสมดุลระหวา่งความแตกต่างทางวฒันธรรมและ

ลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมท่ีเป็นจุดเด่นของชาติในภูมิภาคท่ีมีบริบทคลา้ยคลึงกนั 

4.1 การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักในเร่ืองเก่ียวกับ

ประเทศเพื่อนบา้นและประเทศอ่ืนของประชาคม ความหลากหลายของภูมิภาค เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั

บนความแตกต่างในเชิงเช้ือชาติ ศาสนาและภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

4.2 ปรับวิธีและสาระในการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นการเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจ

เหตุการณ์ท่ีเป็นไปในอดีตตามมุมมองการรับรู้ของแต่ละชาติ เพื่อป้องกนัไม่ให้เหตุการณ์ความ

ขดัแยง้ในอดีตเกิดข้ึนอีก มากกวา่การเรียนรู้เพื่อพิสูจน์วา่ฝ่ายใดถูกหรือผดิ 

4.3 จดัการเรียนการสอนเร่ืองประเทศเพื่อนบา้นท่ีเนน้การสร้างความรู้สึกยอมรับและ

ยกยอ่งเทียบเท่ากบัประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีระดบัการพฒันาสูงกวา่ 
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5. การจดัการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอ่ืน ๆ เพื่อรองรับผลอนัเน่ืองจากความ

ร่วมมือในเสาต่าง ๆ เม่ือกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

5.1 การให้ความรู้เก่ียวกบัการปรับลดภาษี ขอ้ไดเ้ปรียบ – เสียเปรียบทางการคา้ การ

แบ่งระดบัการพฒันาของประเทศในประชาคม 

5.2 การศึกษาเพื่อสร้างคนไทยและบณัฑิตไทย ให้สามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานในทุก

ระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งแรงงานระดบัฝีมือ (Skilled Labor) และแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled 

Labor) 

5.3 การศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศท่ีตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั โดยเร่ิมใหค้วามรู้ตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรืออาชีวศึกษา 

5.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยและบัณฑิตไทยในทุกระดับ เพื่อ

เตรียมพร้อมต่อโครงสร้างประชากรท่ีจะเปล่ียนไปเป็นสังคมสูงอาย ุ

5.5 การให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนจัดระบบการสนับสนุนด้าน

การศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบนัการศึกษาในระดบัและสาขาต่าง ๆ ใน

รูปแบบ AUN (ASEAN University Network) รวมทั้งให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น 

Education Hub 

5.6 การสร้างระบบการประกันและการประเมินคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ

เปรียบเทียบ (Benchmark) ทั้งระดบัภายในประเทศและประเทศอ่ืน ๆ ในกรอบอาเซียน ทั้งในดา้น

การประกนัคุณภาพการศึกษา การสร้างผลงานวจิยั และการจดับริการทางการศึกษา 

5.7 สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู คณาจารย์โดยมีการแลกเปล่ียนผู ้สอนระดับ

ศาสตราจารยม์าสอนระดบัปริญญาโทและเอกในภูมิภาคเพิ่มข้ึน และให้มีการจดัการเรียนการสอน

ระดบัปริญญาโทและเอกเป็นภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน 

5.8 ให้ความรู้ในเร่ืองการเตรียมการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในลกัษณะศูนยฝึ์กอบรม 

(Training Center) เพื่อการพฒันาประเทศไทยจากการเพิ่มศกัยภาพของคนในชาติ 
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มาตรฐานวชิาชีพครูอาเซียน (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2559: 144-145) 
ครูอาเซียนควรมีคุณลกัษณะในเชิงรุก (Proactive) คือ มีความรู้ดีเช่ือมโยงและบูรณาการ

ความรู้ได ้ตอ้งคิดในเชิงยุทธศาสตร์ และมองไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งดีตลอด ท างานและสร้างงานใหม่
ได ้รู้จกัท างานดว้ยตนเองและในเชิงคุณภาพตอ้งเขม้แขง็ในวชิาชีพอยา่งมากพอ 

มาตรฐานขอ้ 1 ครูตอ้งมีความรู้ลึก หาความรู้ไดดี้ทั้งความรู้วิชาชีพครู ความรู้เน้ือหาท่ีจะ
สอนพร้อมทั้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนัและบูรณาการในการเรียนการสอนไดอ้ยา่งดี 

มาตรฐานขอ้ 2 ครูตอ้งรู้จกัประเทศของตน รู้จกัอาเซียนและโลกอยา่งกวา้งขวาง ทนัสมยั 
และตามทนัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งดี 

มาตรฐานขอ้ 3 ครูตอ้งคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ไดพ้ร้อมกนัไป 
ไม่เดินตามอยา่งคนอ่ืนควบคู่กบัการมีผลงาน 

มาตรฐานขอ้ 4 ครูตอ้งคิดได ้คิดไปขา้งหนา้และคิดอยา่งอิสระเป็นตวัของตวัเอง 
 

ตอนที ่3 บริบทของการพฒันาครูในปัจจุบัน 

  3.1 ครูไทยในปัจจุบัน 
 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภาก าหนดวา่ (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2556 : 16-18) ครูซ่ึง
ประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่างๆ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพครู ซ่ึงใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี ผูต่้อใบประกอบ
วิชาชีพครู นอกจากจะมีวุฒิขั้นต ่ าปริญญาตรีแล้ว จะต้องมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
การปฏิบติังานโดยมีการพฒันาตนเอง หรือมีกิจกรรมการพฒันาในดา้นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการสถานศึกษา การบริหารจดัการหน่วยงาน 
รวมทั้ง กิจกรรมท่ีก่อประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ไม่นอ้ยกวา่ 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี โดย
เป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ีออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจนถึงปัจจุบนั และ
กิจกรรมจะตอ้งไม่ซ ้ ากนัทั้ง 3 กิจกรรม ดงัรายการกิจกรรมการพฒันาต่อไปน้ี 

1. การเขา้รับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพทาง 
การศึกษา 

2. การเขา้รับการอบรมและไดรั้บวุฒิบตัรแสดงความช านาญการในการประกอบวิชาชีพ
จากคุรุสภา 

3. การผา่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
4. การผา่นการประเมินหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะท่ี

สูงข้ึน 
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5. การเป็นวทิยากรในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือจดัการศึกษา 
6. การเขียนต ารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

การจดัการเรียนรู้หรือการจดัการศึกษา 
7. การสร้างนวตักรรมท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ หรือท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
8. การท าวจิยัในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษา 
9. การไดรั้บคดัเลือกใหไ้ดรั้บรางวลัของคุรุสภา หรือของหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
10. การเขา้ฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบติัการ ประชุมสัมมนา หรืออ่ืนๆ โดยมีการ 

ลงทะเบียนและมีหลกัฐานแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
11. การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
12. การจดัท าผลงาน หรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้หรือการจดั

การศึกษา 
  ครูผูส้อนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน่วยงานตน้สังกดั คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูแลโรงเรียนภาครัฐท่ีเปิดสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศ 
ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดูแลเฉพาะโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ดูแลโรงเรียน
ภาคเอกชนท่ีเปิดสอนระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ 
สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา (สคบส.) ก็มีส่วนในการพฒันาครูทุกสังกดั 
และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี
ยงัมีองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี
มีโรงเรียนประจ าต าบล ประจ าอ าเภอและศูนยเ์ด็กเล็กประจ าต าบลภายในความดูแลอีกจ านวนหน่ึง 
ซ่ึงมกัจะอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยทัว่ไป หน่วยงานตน้สังกดัแต่ละแห่งจะเป็นผูรั้บผิดชอบพฒันา
บุคลากรภายในสังกัด สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจะมีบทบาทพฒันาทั้งบุคลากรภายใน
หน่วยงานและบริการวิชาการให้กบัครูผูส้อนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกดัและประชาชน
ทัว่ไปตามแต่โอกาส  

3.2 การยกระดับและพฒันาคุณภาพครู 
 ครูในสถานศึกษาหรือครูในระบบปัจจุบนั  เป็นครูกลุ่มหลกัท่ียงัคงมีบทบาทส าคญัต่อ 
การเรียนรู้และคุณภาพของผูเ้รียน จากสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2555-2556 (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) มีครู/คณาจารย ์รวม 740,199 คน จ าแนกเป็น (1) ครูระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวยั จ านวน 673,639 คน คิดเป็นร้อยละ 91 และ (2) คณาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา 
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จ านวน 66,650 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ปีการศึกษา 2555 ครู คณาจารยด์งักล่าว รับผิดชอบผูเ้รียนใน
ระบบแต่ละระดบั ทั้งส้ิน 14,079,980 คน จ าแนกเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยั จ านวน 
12,322,197 คน คิดเป็นร้อยละ 87.51 และการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จ านวน 1,757,783 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.49 อตัราส่วนนกัเรียน/นกัศึกษาต่อครู ส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยั คิดเป็น 
18.3:1 และ ส าหรับระดบัอุดมศึกษา คิดเป็น 26.41: 1 
  อาจกล่าวไดว้า่ อตัราส่วนนกัเรียนต่อครู โดยเฉพาะระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยั
โดยภาพรวมยงัคงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ท่ีก าหนดไวคื้อ 25:1 ท่ีน่าจะเพียงพอต่อความตอ้งการของสถานศึกษา อยา่งไรก็ตาม 
อตัราส่วนนกัเรียนต่อครูไม่สามารถสะทอ้นความหลากหลายของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
พื้นท่ีแตกต่างกนัทั้งในเมือง ชนบท และชายแดนยงัคงมีครูเกินเกณฑ์ในบางพื้นท่ี และไม่ครบตาม
เกณฑ์ในหลายพื้นท่ี รวมทั้งการขาดแคลนครูเชิงคุณภาพตามสาระวิชา เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ บางแห่งไม่มีครูสอนเฉพาะวิชา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551; ส านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2552 และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์าร
มหาชน), 2554 อา้งถึงใน ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพเยาวชน, 2557 : 
8) ขณะเดียวกนั การขาดแคลนครูเชิงปริมาณในอนาคตจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน เม่ือครูจะเกษียณ
ในรอบห้าปีขา้งหนา้ (2556-2560) ถึง 97,254 คน มีจ  านวนระหวา่งปีละ 10,932 คน - 25,431 คน 
(ส านกังาน ก.ค.ศ., 2556) หากไม่เตรียมการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพก็จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อีกทั้งคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้ก าหนดให้มีการคืนอัตราเกษียณให้
กระทรวงศึกษาธิการไวเ้พียงปี 2556 หลงัจากนั้น จะคืนให้เพียงร้อยละ 20 ซ่ึงจะไดคื้นเพียง 20,000 
อตัราเท่านั้น จึงนบัเป็นวกิฤติการณ์และความทา้ทายต่อระบบครูและระบบการศึกษาท่ีน่าห่วงใย 
  ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพเยาวชนได้จัดการประชุม
วิชาการ “อภิวฒัน์การเรียนรู้ ... สู่จุดเปล่ียนประเทศไทย” ระหว่างวนัท่ี 6-8 พฤษภาคม 2557 ได้
กล่าวถึง การยกระดบัและการพฒันาครูปัจจุบนัว่า หากพิจารณาถึงวงจรของระบบครูปัจจุบนัท่ี
ประกอบดว้ย การผลิต การพฒันา และการใชค้รู พบวา่ (ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และพฒันาคุณภาพเยาวชน, 2557 : 8-9) 

1. การผลิตครู มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูโดยคุรุสภา และมีสถาบนัผลิตครูในความ
รับผดิชอบของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะสงฆ์ ถึง 77 แห่ง 
ปี 2553 ทุกชั้นปี จ านวน 123,070 คน ส าเร็จการศึกษา 15,466 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.56 และ 
เขา้ใหม่ 47,436 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.54 พบวา่ คุณลกัษณะครูท่ีตอ้งการควรเป็นครูท่ีมีจิตวิญญาณ



40 

 

ของความเป็นครูและผูใ้ห้ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการจดัการเรียนรู้ ผูอ้  านวยความ
สะดวก นวตักร ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ ตามทนัเทคโนโลย ีมีคุณธรรม มีความภาคภูมิ ใจในความเป็น
ไทย รู้และเขา้ใจอตัลกัษณ์ของความเป็นพลเมืองและพลโลก สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และประชาคมอาเซียน การผลิตครูจึงตอ้งการการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้
แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานความเป็นไทยท่ีตอ้งรณรงคแ์ละคดัเลือกให้คนเก่งคนดีมาเป็น 
ครูควบคู่กบั การจดัระบบการตอบแทนท่ีเหมาะสมและศกัด์ิศรีของครูมืออาชีพ ท่ีควรปฏิรูประบบ
การผลิตครูของครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและ
ความรู้พลิกรูปแบบของการผลิตและพฒันาครูใหเ้ป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ 

2. การพัฒนา การพฒันาครูเป็นหนา้ท่ีของตน้สังกดั และมีองคก์รกลางดา้นนโยบายและ
ส่งเสริมการพฒันาครู (สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา: สคบศ.) ท่ียงัคง
ตอ้งการการกระจายการพฒันาไปท่ีสถานศึกษาโดยตรง  ตามความตอ้งการการพฒันาท่ีแทจ้ริงของ
ครู ความเสมอภาคในโอกาสไดรั้บการพฒันาระหวา่งครูในเมืองและครูในชนบท ครูในโรงเรียน
ขนาดใหญ่และครูในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะนวตักรรมการพฒันาท่ี
หลากหลายท่ีให้ความส าคญัวา่ครูคือผูเ้รียนท่ีตอ้งแสวงหาและไดรั้บการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ศิษยท่ี์มีคุณภาพ 

3. การใช้ครู มีองค์กรบริหารจดัการครูโดยคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) องคก์รวชิาชีพครูโดยคุรุสภา ท าหนา้ท่ีควบคุมและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
ครู พบวา่ ตอ้งการครูท่ีสอดคลอ้งกบัความขาดแคลนเชิงปริมาณและคุณภาพและสามารถก าหนด
ความตอ้งการไดเ้อง โดยเฉพาะครูประจ าสาระวิชา ครูวิชาเอก การสร้างแรงจูงใจและความ
ภาคภูมิใจในวชิาชีพ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการพฒันาวิชาชีพ ครูท่ีสอดคลอ้งกบั สภาพ
จริง การรักษาและปกป้องสิทธิครู รวมทั้ง การประเมิน ครูเพื่อเล่ือนวทิยฐานะตามสภาพจริงและผล
ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนท่ีผกูกบัความรู้ความสามารถของครูควรควบคุมมาตรฐานครู ควรปฏิรูประบบการ
สอนของครูท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณของผูเ้รียน  การประเมินครูแบบค่าสัมพทัธ์ ท่ี
ให้ความส าคญัต่อความเปล่ียนแปลงสุทธิท่ีเกิดกบัปัจจยั (Net Gain) รวมทั้งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
และธรรมาภิบาล 

สรุปไดว้า่ การผลิต การพฒันาและการใชค้รู ลว้นตอ้งการการปรับปรุงและพฒันาท่ีน าไปสู่
การยกระดบัครูเพื่อคุณภาพของผูเ้รียนทั้งส้ิน แมว้า่ ปัจจุบนัจะมีขอ้เสนอนโยบายการพฒันาครูจาก
องคก์รนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ อยา่งต่อ เน่ืองก็ตาม แต่ก็ยงัตอ้งการการเติมเต็ม ในระบบและ
น าไปสู่การปฏิบติัให้มากข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งดา้นการผลิต การพฒันาและการใชค้รูในโอกาส
ต่อไป 
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3.3 เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็มีการ
ก าหนดนโยบายทางด้านการศึกษาเพื่อการบริหารประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้ก าหนด
แนวนโยบายทางการศึกษาเพื่อกระทรวงศึกษาธิการน าไปวางแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงจัดท า
ขอ้เสนอและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคนอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

เจตนารมณ์และนโยบายของหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ผูบ้ญัชาการทหารบก พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ได้ประกาศเจตนารมณ์และก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงเป็นนโยบาย 
เฉพาะหน้าและนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดบัแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั และระดบั
ปฏิบติั น าไปด าเนินการ ดา้นการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 13) ดงัน้ี  

1) การศึกษาเป็นพื้นฐานในการน าพาประเทศไทยกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

ส่งเสริมและยกระดบัการศึกษาในทุกช่วงวยั ใหทุ้กส่วนบูรณาการการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ไม่แยก

งานดา้นการศึกษาจนท าใหไ้ม่มีแนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 

2) การพฒันาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยใีนการศึกษาสู่ความทนัสมยั โดยมีเด็ก 

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง การเปล่ียนแปลงใดๆ ในระบบการศึกษา ตอ้งตอบโจทย์

ใหไ้ดว้า่ การกระท านั้นๆ เด็กหรือผูเ้ขา้รับการศึกษาในทุกระดบั จะไดรั้บประโยชน์อะไร 

3) สร้างสรรคว์ธีิการท าใหเ้ยาวชนไทยมีจิตส านึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ

เทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์เรียนรู้ภูมิใจในประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและ

ประเทศไทยในอดีต มีความส านึกในการตอบแทนคุณของแผน่ดิน ไม่ใช่กา้วไปขา้งหนา้แลว้ทิ้งส่ิง

ดีๆ ท่ีผา่นมาไปอยา่งส้ินเชิง 

4) ใหฝ่้ายความมัน่คงมีโอกาสใหค้วามร่วมมือในทุกสถาบนัการศึกษา เพื่อสร้างความมี 

ระเบียบวนิยั เขม้แขง็ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพื่อเป็นพลงัอ านาจของชาติในการพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

3.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ด้านการศึกษาและ
เรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา ดา้นการศึกษาและเรียนรู้ การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ซ่ึงแถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 กนัยายน 
2557 ดงัน้ี 
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รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใชส้ร้างสังคมใหเ้ขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนัดงัน้ี 

1. จดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยใหค้วามส าคญัทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พฒันาตนไดเ้ต็ม
ตามศกัยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทกัษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความ
เหล่ือมล้า และพฒันาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผูย้ากจนหรือด้อยโอกาส 
จดัระบบการสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและประชาชนทัว่ไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา 
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจดัใหมี้คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน
ทัว่ไปมีโอกาสร่วมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ 
การเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามศกัยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งอิสระและคล่องตวัข้ึน 

4. พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อใหส้ามารถมีความรู้และทกัษะ
ใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโน้มการจา้งงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลกัสูตรให้เช่ือมโยงกบัภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้
เอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะ การใฝ่เรียนรู้ การแกปั้ญหาการรับฟังความเห็น
ผูอ่ื้น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวิทยาลยัชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทกัษะ
โดยเฉพาะในทอ้งถ่ินท่ีมีความตอ้งการแรงงาน และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยง
กบัมาตรฐานวชิาชีพ 

6. พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น
ครูผูส้อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอนเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล  



43 

 

การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอ้น
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนบัสนุนใหอ้งคก์รทางศาสนา
มีบทบาทส าคญัในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอยา่งย ัง่ยืน และมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมตามความ
พร้อม 

8. อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์และความเป็นไทย นา้ไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระดบัประชาชน ระดบัชาติ 
ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศ 

9. สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นและวฒันธรรม
สากล และการสร้างสรรคง์านศิลปะและวฒันธรรมท่ีเป็นสากล  เพื่อเตรียมเขา้สู่เสาหลกัวฒันธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปิดพื้นท่ี
สาธารณะใหเ้ยาวชนและประชาชนไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์

3.5 แผนปฏบิัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้วิเคราะห์เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าฝ่ ายสังคมจิตวิทยา คสช. 
ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) น ามาจดัท ายุทธศาสตร์ของแผนปฏิบติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาครู คือ  

ยทุธศาสตร์ขอ้ 5 การปฏิรูปครูโดยเนน้การผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ ขอ้ 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตามเส้นทางวิชาชีพทั้ง

ระบบเตม็ตามศกัยภาพ เพื่อยกระดบัเขา้สู่มาตรฐานวชิาชีพชั้นสูง 
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ตารางการวเิคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารราชการของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) และ
ยทุธศาสตร์ภายใตแ้ผนปฏิบติัราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

เจตนารมณ์ / นโยบาย 
การบริหารราชการ 

คสช. 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณ 2558 

เป้าหมาย 
การให้บริการ 
กระทรวง 2558 

ยุทธศาสตร์ศธ. 
2558 ยุทธศาสตร์

การจัดสรร 
แผนงาน 

นโยบายดา้น
การศึกษา 
- พฒันาครู/บุคลากร
ทางการศึกษา พฒันา
เทคโนโลยทีาง 
การศึกษาสู่ความ
ทนัสมยั โดยมีเด็ก 
เยาวชน นกัเรียน 
นกัศึกษาเป็น
ศูนยก์ลาง 

 

4.ยทุธศาสตร์
การศึกษา 
สาธารณสุข 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และคุณภาพ
ชีวติ 

 

4.1 แผนงาน
ขยายโอกาส
และพฒันา
คุณภาพ
การศึกษา 

 

5. ประชาชนไดรั้บ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ ตลอดชีวติท่ี
มีมาตรฐานคุณภาพ 
6. นกัเรียนไดรั้บ
การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยดีา้น
การศึกษาในการ
เรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 

5. ยทุธศาสตร์
การปฏิรูปครูโดย
เนน้การผลิตและ
พฒันาครูท่ีมี
คุณภาพ 
9 .  ยุ ทธศ าสต ร์
การพฒันาระบบ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้
ทนัสมยั 

 

 3.6 การรับฟังความคิดเห็น : ปฏิรูปการศึกษาเพือ่ปฏิรูปประเทศไทย 
 ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมเวทีสาธารณะ ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ปฏิรูปประเทศไทย โดยส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ เม่ือตุลาคม 2557 (ส านกังาน
ปลดักระทรวง, 2557: 1-4) 
  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดแ้ถลงเจตนารมณ์และนโยบายในการบริหารราชการ 
โดยไดม้อบนโนบายในการบริหารราชการดา้นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครู คือ  
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  ขอ้ 2 การพฒันาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยใีนการศึกษาสู่ความทนัสมยั โดยมี
เด็ก เยาวชน นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง การเปล่ียนแปลงใดๆในระบบการศึกษา ตอ้งตอบโจทยใ์หไ้ด้
วา่ การกระท านั้นๆ เด็กหรือ ผูเ้ขา้รับการศึกษาในทุกระดบั จะไดรั้บประโยชน์อะไร  
  สอดคลอ้งกบัค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ในวนัศุกร์ท่ี 12 กนัยายน 2557  ในนโยบาย
ท่ี  4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม โดยรัฐบาลจะน าการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ และความเป็นไทย มาใชส้ร้างสังคมให้
เขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนั ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาครู คือ  

ขอ้ 1. จดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคญัทั้งการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พฒันาตนได้
เตม็ตามศกัยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทกัษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความ
เหล่ือมล้า และพฒันาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

สอดคล้องกบัและทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ท่ีก าหนด
แนวนโยบายและทิศทางในการปฏิบติัราชการ โดยก าหนดวิสัยทศัน์การบริหารราชการแผน่ดินฝ่าย
สังคมจิตวทิยา สังคมไทยเป็นสังคมท่ีสงบสุข สมานฉนัท ์ปราศจากการใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ข
ปัญหา มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย  ์รวมทั้งมุ่งเนน้การพฒันาเพื่อ
เสริมสร้างรากฐานความมัน่คงทางสังคมให้มีความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนสนับสนุนการ
เสริมสร้างศกัยภาพในเชิงการแข่งขนัและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยมีเจตนารมณ์ของหวัหนา้
ฝ่ายสังคมจิตวิทยาในดา้นปรับปรุงระบบการศึกษา  โดยพฒันาให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้างศกัยภาพในเชิงการแข่งขนั ตอบสนองต่อความตอ้งการภายใน 
ประเทศและภูมิภาค มุ่งเนน้การสร้างและพฒันากระบวนการคิดและการแกไ้ขปัญหาเชิงระบบ เพิ่ม
ศกัยภาพในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และให้
ความส าคญักบัการปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินยั ส านึกความรับผิดชอบ และยึดมัน่ใน
สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ ดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคลอ้งและสอดรับกบัเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่าย
สังคมจิตวิทยา  รวมทั้ งนโยบายในการบริหารราชการของรัฐบาล  ท่ีได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลกั 
ยกระดบัการศึกษา สร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทาง
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขอยา่งย ัง่ยนื  

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัท าขอ้เสนอและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาคน
อยา่งย ัง่ยืน (พ.ศ. 2558–2569) ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ เจตนารมณ์ หลกัการ เป้าหมาย กรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ขอ้เสนอการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน (ปี 2558) ขอ้เสนอการปฏิรูป
การศึกษาในระยะต่อไป (2559–2569) และกลไกการขบัเคล่ือนและสนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษา
ให้บรรลุผลและต่อเน่ืองย ัง่ยืน โดยด าเนินการดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยใช้
หลกัวชิาการเป็นฐาน มีผลการด าเนินงาน คือ  

ก าหนดกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา ไดแ้ก่  
1) ปฏิรูปครู  
2) ปฏิรูปการเรียนรู้  
3) เพิ่ม–กระจายโอกาส และคุณภาพอยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม  
4) ปฏิรูประบบการบริหารจดัการ  
5) การผลิตและพฒันาก าลงัคนเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั  
6) ปรับระบบการใช ้ICT เพื่อการศึกษา  
ก าหนดเป้าหมายส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา ไดแ้ก่  
1) เปล่ียนแปลงผูเ้รียนใหดี้ข้ึนใน 3 ดา้น คือ มีความรู้และความใฝ่รู้ มีทกัษะเท่าทนัชีวติและ

โลกของงาน และเป็นคนดีมีคุณธรรม  
2) จดัการศึกษาตอบสนองการพฒันาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพระดบัสากลท่ีจะ

ช่วยยกระดบัประเทศไทยให้พน้กบัดกัรายไดป้านกลาง (Middle–Income Trap) ในอนาคต ท าให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถปรับตวัใหท้นักบับริบทความเปล่ียนแปลงของโลกไดต้ลอดเวลา  

3) ลดค่าใชจ่้ายในการบริหารลง สามารถทุ่มเททรัพยากรในระดบัท่ีเพียงพอไปเพื่อลด
ช่องวา่งของโอกาสทางการศึกษา ตอ้งเป็นการปฏิรูปท่ีไปใหถึ้งการใหห้ลกัประกนัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยา่งนอ้ย 12 ปีแก่เด็กบนแผน่ดินไทยทุกคน  

4) ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมไดจ้ริง ผา่นการกระจายอ านาจและความรับผดิชอบใหพ้ื้นท่ี
และสถานศึกษา มุ่งใหอิ้สระ (Autonomy) ควบคู่ความรับผิดรับชอบ (Accountability) รวมถึงเปิด
ช่องทางแก่ทุกภาคส่วนในการเขา้มาร่วมจดัการศึกษา  
  ในส่วนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในส่วนภูมิภาค ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ ไดม้อบหมายให้ส านกังานศึกษาธิการภาค 1–13 ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกบัการเป็นหน่วยงาน
กลางในการส่งเสริม สนบัสนุน อ านวยการ และพฒันาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกบั
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หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีกลุ่ม
จงัหวดั จงัหวดั และเขตตรวจราชการ ให้ด าเนินโครงการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) 
ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน
พื้นท่ี 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศ ในประเด็นตามขอ้เสนอและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
คนอย่างย ัง่ยืน (พ.ศ. 2558–2569) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับฟังปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับเปล่ียน เพื่อเร่งน าเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ฝ่ายสังคมจิตวิทยา หวัหนา้ คสช. และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อเป็นขอ้มูลในการปฏิรูป
การศึกษาและขบัเคล่ือนในเร่ืองของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ต่อไป 
  การประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูป
ประเทศไทย ท่ีส านกังานศึกษาธิการภาค 1-13 ไดด้ าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน

พื้นท่ี 4 ภูมิภาค โดยไดด้ าเนินการวเิคราะห์ สังเคราะห์ (Content Analysis) และสรุปเน้ือหาตาม
ประเด็นท่ีก าหนด สรุปผลไดด้งัน้ี (ส านกังานปลดักระทรวง, 2557: 18-19) 

 

ประเด็นที่ 1 ปฏิรูปครู ความคาดหวงั  
 

ความคาดหวงั วธีิการ / แนวทางทีจ่ะต้องการให้ด าเนินการ 
3. พฒันาครูอยา่งมีคุณภาพ เป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาครูมืออาชีพ ใหมี้
ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพิ่มพนูทกัษะและ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้งดา้นภาษา และ ICT  

 

  พฒันาครูใหป้รับกระบวนทศัน์ เปล่ียนวธีิคิด 
เปล่ียนวธีิสอน เปิดใจรับการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ 
ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดก้า้วทนั 
การเปล่ียนแปลง 
 ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู เพื่อจดั
หลกัสูตรการพฒันาครูให้ตรงตามความตอ้งการและ
ใหค้รูสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาการสอนไดจ้ริง 
 วางแผนการพฒันาครูโดยเนน้พฒันาครูใน
สาขาวชิาท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าใน
ระยะ 3 ปี เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพการเรียน 
การสอนในวชิานั้น ๆ 
 จดัตั้งสถาบนัพฒันามาตรฐานวชิาชีพครู 
 เร่งพฒันาครูดา้นภาษาองักฤษ และ ICT 
 การพฒันาครูใหเ้นน้โครงการ/กิจกรรมท่ีสร้าง 
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ความคาดหวงั วธีิการ / แนวทางทีจ่ะต้องการให้ด าเนินการ 
จิตวิญญาณความเป็นครูใหม้ากข้ึนและอบรม
คุณธรรมจริยธรรมครูอยา่งต่อเน่ือง 
 มีรูปแบบและวธีิการพฒันาครูท่ีหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ เช่น One Stop Service Training,  
On The Job Training, การใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็น
ตน้ 
 จดัใหมี้คูปองการพฒันาครู เพื่อใหค้รูน าไปใชใ้น
การพฒันาตนเองสามารถเลือกหลกัสูตรฝึกอบรมได้
ตรงตามความตอ้งการ 
ควรมีการอบรมครูอยา่งเขม้ขน้ต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะสาขาท่ีขาดแคลนและมีการติดตาม
ประเมินผลอยา่งจริงจงั และควรจดัอบรมใน
วนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์หรือปิดภาคเรียนเพื่อ
ไม่ใหก้ระทบต่อการเรียนการสอน  
ใหส้ถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาครู
โดยตรง สอดคลอ้งกบัการพฒันาครูอยา่งเขม้ 2 ปี  
 มีกระบวนการก ากบั ติดตาม และประเมินผล
การพฒันาครูอยา่งเป็นรูปธรรม  
 มีคณะกรรมการสอดส่องความประพฤติเป็น
ระยะ ป้องกนัครูประพฤติปฏิบติัตนไม่เหมาะสม  
 ผูบ้ริหารตอ้งนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การจดัการเรียนการสอนครู  
 ควรจดักลุ่มเครือข่ายสถาบนัฝ่ายผลิตครู ใหมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาครูประจ าการในพื้นท่ีท่ี
ตนเองรับผิดชอบ  
 ควรมีสถาบนัพฒันาครูในส่วนภูมิภาค เพื่อ
ด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาครูในส่วนภูมิภาค
นั้น ๆ  
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  สรุป      ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพครู ซ่ึงตอ้งต่อ
ใบอนุญาตทุก 5 ปี ครูมีโอกาสเลือกกิจกรรมการพฒันา 3 กิจกรรมจาก 12 กิจกรรมท่ีคุรุสภาก าหนด 
ทั้งน้ี หน่วยงานตน้สังกดัจะท าหนา้ท่ีพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
จดัอบรม การส่งเสริมการวจิยั การส่งเสริมการสร้างนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รวมถึงการศึกษาดู
งาน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการต่อใบประกอบวชิาชีพครู และเพื่อการพฒันาคุณภาพขององคก์ร 
พฒันาบุคลากรซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ 

ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดท้  าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและพบวา่ การผลิต การพฒันาและการใชค้รูยงัตอ้งการปรับปรุงและพฒันาท่ี
ยกระดบัครูเพื่อคุณภาพผูเ้รียน 

เจตนารมณ์และนโยบายของหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทางการศึกษาได้
ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาครู / บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยใีนการศึกษาสู่ความทนัสมยั 
โดยมีเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง 

 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา ดา้นการศึกษาและเรียนรู้  
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม มุ่งพฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมี
จิตวิญญาณความเป็นครู เนน้ครูผูส้อนมีวฒิุตรงตามวชิาท่ีสอน น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็น
เคร่ืองมือช่วยครูดา้นการสอนและจดักิจกรรม 

แผนปฏิบติัราชการกระทรวงศึกษาธิการไดน้ านโยบายคณะรัฐมนตรีมาประยกุตใ์หเ้กิด
ยทุธศาสตร์ในการปฏิรูปและพฒันาครู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ส่วนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยไดมี้การรับฟังความคิดเห็นทัว่ประเทศ ได้
ก าหนดกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา อนัดบัแรก คือ การปฏิรูปครู 

 

ตอนที ่4 บทบาทของมหาวทิยาลยัราชภัฏในการพฒันาครู 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความเป็นมากว่า 100 ปีจนถึงปัจจุบนั และ

ประสบผลส าเร็จในการผลิตบัณฑิต ต่อมา ได้มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภฏัปรับเปล่ียนลกัษณะการบริหารจดัการจากระบบราชการสู่การบริหารแบบ 
นิติบุคคล โดยมีพฒันาการดงัน้ี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงสถานภาพและบทบาทหน้าท่ีมาอย่าง
ต่อเน่ือง นับตั้ งแต่ปี พ.ศ.2435 มีการตั้ งโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ข้ึนและถือเป็นสถานศึกษา 
ดา้นการฝึกหดัครูแห่งแรกมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัวิทยาลยัครู พ.ศ.2518 และในปี พ.ศ.2527 
มีการแกไ้ขพระราชบญัญติัวิทยาลยัครูเป็นสถาบนัการศึกษาและวิจยัท่ีผลิตบณัฑิต ทั้งสายครุศาสตร์ 
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(ค.บ.) สายวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) และสายศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ต่อมา ในวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2535 ไดรั้บพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยใชช่ื้อ “สถาบนัราชภฏั” แทน
วทิยาลยัครูทุกแห่ง 

ต่อมา พระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั พ.ศ.2538 มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.
2538 ในวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ฯ ไดพ้ระราชทาน 
“ตราพระราชลญัจกร” ให้เป็นสัญลกัษณ์ของส านกังานสถาบนัราชภฏั และสถาบนัราชภฏั 36 แห่ง 
ในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มาตรา 7 ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการวิจยัให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ผลิตครูและสร้างเสริมวิทยฐานะครู  บทบาท และภารกิจสถาบนั นอกจากมุ่ง
ประโยชน์ต่อการพฒันาและสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินเป็นหลกัแลว้ ยงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะแก่เยาวชนในทอ้งถ่ินได้พฒันาตนเอง เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติและทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีสถาบนัราชภฏัยงัมุ่งสร้างโอกาส ความเสมอภาค
ทางการอุดมศึกษา บณัฑิตท่ีสถาบนัราชภฏัผลิตออกไปนั้นไดเ้ขา้ท างานในลกัษณะท่ีหลากหลาย ทั้ง
ภาคราชการ เอกชน อุตสาหกรรม  บริการ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ และกระจายตวัไปท างาน
ในทอ้งถ่ินต่างๆ โดยเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีส าเร็จการศึกษาทัว่ประเทศ (ส านกังานสถาบนัราชภฏั, 2541) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัไดพ้ฒันามาถึงช่วงของการปรับเปล่ียนสถานภาพของสถาบนัท่ีส าคญั
อีกคร้ังหน่ึง อนัเน่ืองมาจากประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งกระแส
โลกาภิวฒัน์ ท่ีท  าให้ประเทศไทยตอ้งปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจงั อธิการบดีสถาบนัราชภฏัทั้ง 36 
แห่ง จึงได้จดัประชุมข้ึนหลายคร้ัง เพื่อหาแนวทางในการพฒันาสถาบนัราชภฏัให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั ในท่ีสุดจึงไดร้ายละเอียดของประเด็นทางเลือกในอนาคต
ของสถาบนัราชภฏั และน าเสนอคณะกรรมาธิการสมาชิก เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2542  โดยมีมติ
ดงัน้ี 

1) สถาบนัราชภฏัแต่ละแห่งควรเป็นนิติบุคคลในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นส่วน

ราชการ  ซ่ึงสถาบนัราชภฏัแต่ละแห่งในกลุ่มน้ีสามารถพฒันาไปเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ

ตามระยะเวลาก าหนด และอีกกลุ่มหน่ึงแต่ละแห่งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการในก ากบัของรัฐภายใน พ.ศ.2545 

2) ใหน้ามพระราชทาน “ราชภฏั” เป็นช่ือมหาวทิยาลยัราชภฏั (ตามดว้ยนามเฉพาะ) เพื่อยดึ

มัน่ในจิตวิญญาณและปณิธานของความเป็นราชภฏั 
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3) เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจดัการศึกษาเพื่อปวงชนในระดบัปริญญาท่ีหลากหลายใน

ดา้นวชิาชีพและวชิาการ โดยคงความเป็นเครือข่ายของราชภฏัไว ้

           การเปล่ียนสถานภาพของสถาบนัราชภฏัเป็นนิติบุคคลเพิ่มความเป็นอิสระและคล่องตวัใน
การบริหารจดัการ ท าให้สังคมทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์มากข้ึน จากการปฏิบติัตามพนัธกิจหลกัท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ หลกัสูตรและโปรแกรมการสอนวิชาต่างๆ สนองความตอ้งการมากข้ึน 
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมตดัสินใจการด าเนินงาน ท าให้การพิทกัษ์ผลประโยชน์ของนักศึกษามากข้ึน 
สถาบนัสามารถบริหารจดัการได้คล่องตวัรวดเร็ว  เพื่อผลประโยชน์ของนกัศึกษาไดม้ากข้ึน และ
นกัศึกษาสามารถมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการต่างๆ ของสถาบนัตาม
กลไกการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานท่ีเน้นจุดส าคัญของการด าเนินการท่ีเป็นนิติบุคคล  
(ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 2548) 
 เม่ือวนัท่ี  9  มิถุนายน พ.ศ.2547  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา 
ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547ส่งผลให้สถาบนั 
ราชภฏัแต่ละแห่งมีฐานะเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณในสังกดัคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 36 
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  บญัญติัไวใ้ห้สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษา
ระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ
ด าเนินการได้โดยอิสระ สามารถพฒันาระบบบริหาร และการจดัการท่ีเป็นของตนเอง มีความ
คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ ง
สถานศึกษานั้นๆ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นองคก์ารทางการศึกษาท่ีก าลงัปรับตวัเขา้กบักระแสความ
เปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนั พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ประกอบดว้ย 7 
หมวด และบทเฉพาะกาลมีมาตราทั้งหมด 70 มาตรา ประกอบดว้ย 

หมวด 1 บททัว่ไป 9 มาตรา 
หมวด 2 การด าเนินการ 30 มาตรา 
หมวด 3 การประสานงานและระดมสรรพก าลงัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 3 มาตรา 
หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 2 มาตรา 
หมวด 5 ต าแหน่งทางวชิาการ 4 มาตรา 
หมวด 6 ปริญญาและเคร่ืองหมายวทิยฐานะ 8 มาตรา 
หมวด 7 บทก าหนดโทษ 2 มาตรา 
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บทเฉพาะกาล 6 มาตรา 
หมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 7 และมาตรา 8 กล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของมหาวทิยาลยัราชภฏั

และแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
มาตรา 7 ใหม้หาวทิยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงั 

ปัญญาของแผน่ดิน ฟ้ืนฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวทิยา เพื่อ 
ความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา การ 
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ 
การศึกษา ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง ท าการสอน วจิยั ใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริม 
วทิยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์าม มาตรา 7 ใหก้ าหนดภาระหนา้ท่ี 
ของมหาวทิยาลยัดงัต่อไปน้ี 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2)  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัต่อ 
ทอ้งถ่ิน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในทอ้งถ่ินรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง การผลิตบณัฑิตดงักล่าว จะตอ้งใหมี้จ านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลิต 
บณัฑิตของประเทศ 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวฒันธรรม 
ของทอ้งถ่ินและของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน
ใหมี้จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื้นบา้นและเทคโนโลยีสมยัใหม่ให้
เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
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ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
(8) ศึกษา วจิยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบติั

ภารกิจของมหาวทิยาลยั เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
มาตรา 10 มหาวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนราชการ ดงัน้ี 

  (1) ส านกังานอธิการบดี 
(2) ส านกังานวทิยาเขต 

  (3) บณัฑิตวทิยาลยั 
(4) คณะ 
(5) สถาบนั 
(6) ส านกั 
(7) วทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัอาจใหมี้ศูนย ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

คณะ เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา 7 เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวทิยาลยั
อีกได ้

ส านกังานอธิการบดีและส านกังานวทิยาเขตอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกอง ส่วนราชการ
หรือเรียกหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

บณัฑิตวทิยาลยั คณะ และวทิยาลยัอาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านกังานคณบดี กอง ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

สถาบนั ส านกั ศูนย ์ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
อาจแบ่งส่วนราชการเป็นส านกังานผูอ้  านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง  

ส านกังานคณบดี ส านกังานผูอ้  านวยการ กอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง อาจแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่างาน 

จากมาตรา 7 และมาตรา 8 จะพบวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
วตัถุประสงคช์ดัเจนดา้นการผลิตครู และส่งเสริมวทิยฐานะครู ทั้งน้ี ในการด าเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามวตัถุประสงคด์งักล่าว มหาวทิยาลยัราชภฏัจึงมีการด าเนินงานตามมาตรา 8(5) คือ เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของวชิาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง  
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การด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัมีวธีิการจดัองคก์ร
เป็น 2 แบบ คือ 

แบบท่ี 1 จดัตั้งหน่วยงานเฉพาะส าหรับการส่งเสริมวทิยฐานะครู โดยหน่วยงานน้ีอาจข้ึน
ตรงกบัอธิการบดีหรือบางแห่งเป็นหน่วยงานยอ่ยภายใตก้ารบริหารงานของคณะครุศาสตร์ 

แบบท่ี 2 ไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานภายนอกคณะครุศาสตร์ด าเนินงาน มีแต่หน่วยงานยอ่ย
ภายในคณะครุศาสตร์เป็นผูด้  าเนินงาน 

การด าเนินงานพฒันาครู แบ่งตามงานหลกั คือ 
1. การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเล่ือนวิทยฐานะ  โดยมี

วตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีจะให้ความรู้กบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการเล่ือน

วทิยฐานะในล าดบัสูงข้ึน รูปแบบการด าเนินงาน ใชว้ธีิการจดัอบรม  เขา้ค่าย  เป็นตน้ 

2. การพฒันาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

เป็นการพฒันาครูตามความตอ้งการ ความสนใจในแต่ละคร้ังคราว โดยจดัในรูปแบบการบริหาร

วิชาการ – อบรมเฉพาะเร่ือง เฉพาะเวลา  มีการจดัท าเป็นระยะ ๆ ตามท่ีไดรั้บงบประมาณ หรือ 

ตามท่ีหน่วยงานอ่ืนแจง้ความประสงค ์

3. การพฒันาครูให้มีวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน เช่น การเพิ่มวุฒิจากการศึกษาตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู เพื่อให้ครูไดมี้ใบประกอบวิชาชีพครู จดัอบรมเพิ่มเติมความรู้ เพื่อเขา้

สอบรับใบประกอบวชิาชีพครู และการศึกษาเพิ่มวฒิุปริญญาโท และการวฒิุปริญญาเอก 

วธีิการพฒันาครูมีการด าเนินงานโดยหน่วยงานของคณะครุศาสตร์ และการด าเนินงานผา่น

ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน เช่น คณะครุศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านกัคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบนั

พฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นตน้  

 

ตอนที ่5 การพฒันารูปแบบ 
   5.1 ความหมายของรูปแบบ 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 965) รูปแบบ หมายถึง น. รูปท่ีก าหนดข้ึนเป็นหลกัหรือเป็นแนว
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง; (ศิลปะ) ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นเช่นนั้น ๆ อยา่งรูปคน รูป
บา้น รูปปลา รูปใบไม,้ รูปแบบผูห้ญิง, รูปแบบเป็ด, รูปแบบวดั เป็นตน้ 
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ณัฐศกัด์ิ  จนัทร์ผล (2552: 125) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างโปรแกรม แบบจ าลองหรือ 
ตัวแบบท่ีจ าลองสภาพความเป็นจริงท่ีสร้างข้ึนจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามี 
ส่ิงใดบา้งท่ีจะตอ้งน ามาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง โดย
อธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 

มาลี  สืบกระแส (2552: 108-109) รูปแบบ มีสองลกัษณะ คือ รูปแบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรม เช่น ระบบการปฏิบติังาน เป็นตน้ และรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ รูปแบบอาจแสดงความสัมพนัธ์ดว้ยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพ
หรือเขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์หรือเขียนเป็นขอ้ความ จ านวน หรือ ภาพ
หรือแผนภูมิหรือรูปสามมิติ 

รูปแบบ (Model) (ทิศนา  แขมมณี, 2555: 220) ให้ความหมายวา่ รูปแบบเป็นรูปธรรมของ
ความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น ค าอธิบาย แผนผงั 
ไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน เป็นตน้ 

รูปแบบเป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใชใ้นการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเขา้ใจ
ในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

พิสัณห์  นุ่นเกล้ียง (2554: 12) ให้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัแทนของ
โครงสร้างทางความคิด หรือองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญัของ
เร่ืองท่ีศึกษานั้น ๆ 

Raj (1996: 45) ใหค้วามหมายของค าวา่ รูปแบบ (Model) ในหนงัสือ Encyclopedia of 
Psychology and Education ไวส้องความหมาย ดงัน้ี 

1) รูปแบบ คือ รูปยอ่ของความจริงของปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ยขอ้ความ จ านวน หรือ
ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ท าใหเ้ขา้ใจความจริงของปรากฏการณ์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

2) รูปแบบ คือ ตวัแทนของการใชแ้นวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ 
ดงันั้น รูปแบบตามแนวคิดของ Raj หมายถึง แบบจ าลองอยา่งง่ายหรือยอ่ส่วน (Simplified 

Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
Good (2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษา ไดร้วบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว ้4 

ความหมายคือ  
1) เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า 

2)  เป็นตวัอยา่งเพื่อการเลียนแบบ เช่น ตวัอยา่งในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้

ผูเ้รียนไดเ้ลียนแบบ เป็นตน้ 

3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลกัการหรือแนวคิด 
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4)  เป็นชุดของปัจจัย หรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกันเป็น 

ตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคมอาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ

บรรยายเป็นภาษาก็ได ้

สรุป รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองท่ีแสดงโครงสร้างความคิดในหลายรูปแบบ เช่น แผนผงั 
แผนภาพ ท่ีท าให้ตนเองและบุคคลอ่ืนเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึนในความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

5.2 ประเภทของรูปแบบ 
ประเภทของรูปแบบแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ทิศนา  แขมมณี, 2555: 221 และ Keeves, 

1988: 561-565 อา้งถึงใน ธร  สุนทรายทุธ, 2551: 69-70) ไดแ้ก่ 
1. รูปแบบเชิงอุปมาอุปมัย (Analogue Model) 

เป็นรูปแบบท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ อุปมาอุปมยั หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจปรากฏการณ์เป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกในลกัษณะ
ของการเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ส่ิงข้ึนไป รูปแบบลักษณะน้ีใช้กันมากทางด้าน
วทิยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) 

เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วย
ภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเ้ห็นโครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้แก่ ความคิดท่ีแสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและ
เขียน) รูปแบบลกัษณะท่ีใชก้นัมากทางดา้นศึกษาศาสตร์ 

3. รูปแบบเชิงคณติศาสตร์ (Mathematical Model) 

รูปแบบน้ีใชส้มการทางคณิตศาสตร์ เป็นส่ือการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ  

ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกผา่นทางสูตรคณิตศาสตร์ ซ่ึงส่วนมากจะเกิดข้ึนหลงัจากไดรู้ปแบบเชิง

ภาษาแลว้ 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Casual Model) 

  เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และหลกัการ

สร้าง Semantic Model โดยการน าตวัแปรต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ 

ความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์ / ปัญหา

ใด ๆ รูปแบบดา้นศึกษาศาสตร์มกัจะเป็นแบบน้ีเป็นส่วนใหญ่ 
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5.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 

การจดัองคก์ารและบริหารจดัการ (The Model of Organization and Management) ตาม

แนวคิดของ Brown and Moberg (1980: 98) นั้น Brown and Moberg ไดส้ังเคราะห์รูปแบบข้ึนมา

จากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กบัหลกัการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency 

Approach) และองค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown and Moberg ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม 

(Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจดัการ (Management 

Process) และการตดัสินใจสั่งการ (Decision Making) 

รูปแบบการศึกษาและการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัองคก์ารและการบริหารของ Brown 

and Moberg (1980:  17) มีลกัษณะดงัแผนภาพท่ี 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่4  รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency  Model)  ของ Brown and  
Moberg  
 ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาเท่าท่ีพบจากการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข้องพบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึง การจัดองค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหารและ
แนวทางในการด าเนินงานในภาวะหนา้ท่ี (Function) ท่ีส าคญัๆในการบริหารงานขององคก์ารนั้นๆ 
เช่น การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เป็นต้น ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงอีกคร้ังหน่ึงในตอนท่ีวา่ดว้ยการก าหนดองคป์ระกอบในการก าหนดรูปแบบต่อไป 

สภาพแวดลอ้ม 

เทคโนโลย ี โครงสร้าง 

กระบวนการจดัการ การตดัสินใจสั่งการ 
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ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งขอ้เสนอ 

Relating Propositions 

 โดยสรุปแลว้ในการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบวา่จะประกอบดว้ยอะไรบา้ง จ านวน
เท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ท่ีเราก าลงัศึกษาหรือจะ
ออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆ เป็นหลกั 
 5.4  การสร้างรูปแบบและพฒันารูปแบบ 
       5.4.1 การสร้างรูปแบบ   คือ การก าหนดมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างเป็น
ระบบเพื่อช้ีให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร  เสนออย่างไร  เพื่อให้ได้อะไรและส่ิงท่ีได้นั้น
อธิบายปรากฏการณ์อะไรและน าไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่ๆ  (Steiner, 1988 and Keeve,1988: 172) 
ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ เขียนไวใ้นแผนภาพท่ี 5 
          สร้างความสัมพนัธ์ 
          ระหวา่งตวัแปร 
     

         
 

 
 
 
 
 
             
 
แผนภาพที ่5  แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพนัธ์ 

 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบท่ีจะน าไปใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดนั้น  ตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะท่ี
ส าคญั คือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง  สามารถท านายผลได ้ สามารถขยายความผลท านาย ได้
กวา้งขวางข้ึนและสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ส าหรับการพฒันารูปแบบนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบน าเอาขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบ 
อย่างชัดเจนเพื่อน าไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมุ่งหวงัของการวิจยัมีการทดสอบและ

มโนทศัน์ 
Concepts 

ตวัแปร 
Variables 

ขอ้เสนอ 
Propositions 

รูปแบบ 
Models 

ผลการท านาย 
Solution 

การวดั 
Measurement 

Relating Variables 

การท านาย 
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ปรับปรุงรูปแบบก่อนน ารูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลงัจากการน ารูปแบบไปใช้
งานจริง 

มิยากาวะ (2550:  3)  เสนอการสร้างโมเดลวา่เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือ
สังคมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เร่ืองนั้นโดยตรงก็ได ้ แต่เราศึกษาโดยวิธีการ
สร้างโมเดล เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสามารถน าไปอธิบาย ท านายหรือ ควบคุมปรากฏการณ์ท่ีศึกษา  ดงั
แผนภาพท่ี 6 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

แผนภาพที ่6  การศึกษาปรากฏการณ์โดยวธีิการสร้างโมเดล 
 

 โมเดลท่ีใชศึ้กษาคน้ควา้ปรากฏการณ์ทางสังคมตอ้งมีคุณสมบติั 2  ประการ คือ  ประการท่ี
หน่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพความจริงของปรากฏการณ์ของเร่ืองท่ีศึกษาและอีกประการหน่ึง
สามารถน าไปใช้หาขอ้สรุปเพื่อ อธิบาย  ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
คุณสมบติัของโมเดลทั้ง  2  ประการน้ี  มีลกัษณะขดัแยง้กนัเองกล่าวคือ  ถ้าเราสร้างโมเดลให้
สอดคลอ้ง  กบัสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด  โมเดลก็จะสลบัซับซ้อนมากข้ึนท าให้
การน าโมเดลไปใชมี้ความยุง่ยากในทางตรงกนัขา้มถา้เราเน้นความสะดวกในการน าโมเดลไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ ก็ตอ้งเขียนโมเดลให้ง่ายเขา้ไวโ้มเดลก็ไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัสภาพความจริง
ของปรากฏการณ์ซ่ึงท าให้การน าโมเดลไปใช้อธิบายท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จ  ากัด 
จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการสร้างโมเดลก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้ นด้วยข้อมูล - 
เชิงประจกัษ ์   
 ดงันั้นโมเดลท่ีสร้างข้ึนจึงควรมีความชดัเจนและเหมาะสมกบัวิธีการทดสอบโดยปกติแลว้  
การวจิยัทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มกัจะทดสอบโมเดลดว้ยวิธีการทางสถิติ  การสร้าง
โมเดลการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการทดสอบโมเดลเป็นกิจกรรมท่ีต้องบูรณาการเขา้ด้วยกัน

การสร้างโมเดล การใชโ้มเดล 

สภาพความเป็นจริง
ของปรากฏการณ์    

ท่ีศึกษา 

โมเดล 

ขอ้สรุป 
-อธิบาย 
- ท านาย 
-ควบคุม 
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เน่ืองจากโครงสร้างของโมเดลจะเป็นตวัก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้
จะน าไปใชท้ดสอบโมเดล  ผลของการทดสอบโมเดลยอ่มน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธโมเดลนั้น 
 Keeves (1988: 67)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการอย่างกวา้ง ๆ เพื่อก ากบัการสร้างรูปแบบไว ้ 4  
ประการ คือ 

1) รูปแบบควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา  อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดา
ทัว่ไปนั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการศึกษาวจิยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบได้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด้ 

3) รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้นนอกจาก
จะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ไดค้วรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว  รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง 
มโนทศัน์ใหม่และการสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่  ซ่ึงเป็นการขยายองคค์วามรู้
ในเร่ืองท่ีเราก าลงัศึกษาดว้ย 

5.4.2  การพัฒนารูปแบบ   จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบพบว่า  
การพฒันารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกนัไป  แต่โดยทัว่ไปแลว้ อาจจะ
แบ่งออกเป็น  สองขั้นตอนใหญ่ๆ  คือ การสร้างรูปแบบ  (Construct)  และการหาความตรง 
(Validity) ของรูปแบบ Willer (1967: 56) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนวา่มีการด าเนินการ
อยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะและกรอบแนวคิดซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ 

รัตนะ บวัสนธ์  (2556: 13-15) ไดน้ าเสนอแนวคิดในการพฒันานวตักรรม (ผลิตภณัฑ์) โดย
ใชก้ระบวนการวจิยัจะมีขั้นตอนส าคญั 5 ขั้น คือ  

ขั้นตอนที ่1  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ การส ารวจสังเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ
หรือการสังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัเพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัสภาพความตอ้งการผลิตภณัฑ์รวมทั้ง
ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการพฒันา 

ขั้นตอนที่ 2   การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)  เป็นการน าความรู้
หรือผลการวิจัยท่ีได้มาพฒันาผลิตภัณฑ์โดยให้มีลักษณะหรือรูปแบบตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในการสร้างหรือพฒันาผลิตภณัฑ์น้ี  อาจตอ้งใช้บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ในการสร้างผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด  เม่ือสร้างผลิตภณัฑ์เสร็จแล้วก็จะตอ้งน าไปตรวจสอบความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑต่์อไป 
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ขั้นตอนที ่3 การน านวตักรรม (ผลติภัณฑ์) ไปทดลองใช้  การทดสอบใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นการ
น าผลิตภณัฑด์งักล่าวไปทดลองใชก้บัเป้าหมายการด าเนินงานในขั้นตอนน้ีจะมีลกัษณะเป็นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบแผนการทดลอง (Experimental  
Design) วา่จะใช้แบบแผนใดจึงจะเหมาะสมควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนไดดี้และท าให้การวิจยัเกิด
ความเท่ียงตรงภายใน (Internal  validity) ไดม้ากท่ีสุด 

ข้ันตอนที่ 4  การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)  เป็นการประเมินผลการใช้
ผลิตภณัฑ์ในภาพรวมทั้งหมดซ่ึงประเมินทั้งตวัผลิตภณัฑ์  กระบวนการใช้ผลิตภณัฑ์ ผลท่ีไดจ้าก
การใช้ผลิตภณัฑ์  ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ผลท่ีได้จากการประเมินจะน าไปสู่การตดัสินใจ
ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ขั้นตอนที่ 5  การเผยแพร่นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)  เป็นการเผยแพร่นวตักรรมท่ีไดผ้า่นการ
ทดลองใช้ ประเมินผลในภาพรวมและปรับปรุงขั้นสุดทา้ยแลว้ ออกสู่กลุ่มผูใ้ช้ อาจน าไปใช้ทาง
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนการใหบ้ริการต่าง ๆ 

5.5 รูปแบบการพฒันาคณาจารย์ของ Orlich 
กระบวนทศัน์รูปแบบการพฒันาบุคลากรประจ าการตามแนวคิดของ Orlich (1989) 

ประกอบดว้ยรูปแบบการพฒันาคณาจารย ์4 รูปแบบการหลกั และ 15 รูปแบบยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

รูปแบบหลกัที่ 1 การพฒันาโดยยดึองค์กรเป็นฐาน (Organization – Based Models) มี 4 
รูปแบบยอ่ย  

การพฒันาโดยยึดองคก์ารเป็นฐานเป็นการพฒันาท่ีให้ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาของ
องค์กร การพฒันารูปแบบน้ีจะให้ความส าคญักบัการจดัล าดบัขั้นการด าเนินงานและปัญหาของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีองคก์รเป็นส าคญั ซ่ึงบุคลากรแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบ และการประเมินความตอ้งการ พร้อมทั้งระบุปัญหาในการด าเนินงานของตน แลว้น า
ปัญหาทั้งหมดมารวบรวมและจดัล าดบัขั้นของปัญหาเหล่านั้น ท าให้องคก์รสามารถแกปั้ญหาของ
แต่ละหน่วยงานไดอ้ยา่งตรงจุด และก่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์รต่อไป ซ่ึงมีรูปแบบการด าเนินงาน 4 
รูปแบบ คือ รูปแบบความตอ้งการจ าเป็นขององคก์รเป็นฐาน (AAIM Model) รูปแบบสถานศึกษา
เป็นฐาน (School – Based Model) รูปแบบการพฒันาองคก์าร (Organization Development) และ
รูปแบบระบบสังคม (Social System Model) ซ่ึงแต่ละรูปแบบมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 รูปแบบความต้องการจ าเป็นขององค์กรเป็นฐาน (AAIM Model) 

การพฒันาองคก์รในรูปแบบความตอ้งการจ าเป็นขององคก์รเป็นฐาน (AAIM Model) 
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 6 ขั้นตอน คือ การประเมินความตอ้งการ (Need Assessment) การ
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สร้างความตระหนกั (Awareness) การประยุกตใ์ช ้(Application) การด าเนินงาน (Implementation) 
การติดตามผลการด าเนินงาน (Maintenance) และการประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation) ซ่ึง 
Orlich (1989: 111-126) ไดน้ าเสนอรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนไว ้ดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความต้องการ (Need Assessment) เป็นขั้นตอนแรกใน 
การด าเนินงาน ซ่ึงเป็นการประเมินเพื่อระบุความตอ้งการและความจ าเป็นของโครงการหรือการ
ด าเนินงานใด ๆ ตามโครงการขององคก์รน าไปสู่การท างานในขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความตระหนัก (Awareness)  ด าเนินการโดยการจดัโครงการ 
ฝึกอบรมหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัองคค์วามรู้ใหม่ การพฒันาทกัษะ อุปกรณ์ 
หลกัสูตร การสอน หรือเทคนิคการบริหาร เพื่อให้บุคลากรทั้งหมดได้รับขอ้มูลท่ีทนัสมยั ทนัต่อ
เหตุการณ์ และยงัเป็นการพฒันาทกัษะอาชีพของบุคลากร ในการสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรในองคก์ร ขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานโดยผา่นการประชุม การปรับปรุงองคก์ร 
และการน าเสนอนวัตกรรมด้วยส่ือประสม (Multimedia) การบรรยายหรือการศึกษาดูงาน 
โปรแกรมการพฒันาบุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นศูนยก์ลางของแผนการสร้างความตระหนักจาก
องคก์รไปสู่บุคลากร ซ่ึงบุคลากรจะไดรั้บทราบถึงนวตักรรมและเกิดความตระหนกัถึงความส าคญั
ของการน านวตักรรมใหม่ ๆ ไปใช้ แต่บุคลากรยงัไม่สามารถน านวตักรรมดงักล่าวไปใช้ในการ
ด าเนินงานได ้ดงันั้น หากองคก์รตอ้งการใหบุ้คลากรน านวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
การบริหารองค์กรควรจดัให้บุคลากรได้มีการศึกษาและฝึกปฏิบติัเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และสามารถน านวตักรรมดงักล่าวไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนที่ 3  การประยุกต์ใช้ (Application) ผูบ้ริหารจะตอ้งรับรู้เทคนิคการประเมิน 
(PERT) ครูจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry - Oriented Teaching) 
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นบริบทท่ีแตกต่างจากเดิม วธีิการหน่ึงท่ีน ามาใช ้คือ วิธีการสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) โดยใชก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ยมาประยุกตป์รับปรุงวิธีการสอนให้ดีข้ึน 
เพื่อใหเ้กิดทกัษะและความช านาญในการแกไ้ขอุปสรรคและด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 4  การด าเนินงาน (Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของรูปแบบ 
ความตอ้งการจ าเป็นขององค์กรเป็นฐาน (AAIM Model) เน่ืองจากในขั้นตอนน้ีผูบ้ริหารและ
บุคลากรทั้งหมดจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแผนงาน
และร่วมมือกนัปฏิบติังานตามแผนงานอยา่งจริงจงั เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
ขั้นตอนน้ีผูเ้ช่ียวชาญของบุคลากรท่ีเป็นหน่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งให้ความช่วยเหลือบุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการฝึกฝนทกัษะการสอนควบคู่กบัการบริหารงานบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้มี
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ทกัษะการท างานและน าศกัยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลการด าเนินงาน  (Maintenance) เป็นขั้นตอนการติดตาม
การด าเนินงานเพื่อกระตุน้ให้เกิดความต่อเน่ือง ซ่ึงหัวใจส าคญัของขั้นตอน คือ การพฒันาและ
เตรียมความพร้อมใหบุ้คลากรมีทกัษะและความสามารถในการด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรให้เกิดความส าเร็จ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงควรมีการวางบุคลากรให้
เหมาะกบัหนา้ท่ีและพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่มทกัษะในการปฏิบติังาน อนัจะน าไปสู่ความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งหน้าท่ี นอกจากนั้นยงัควรมีการพฒันาการด าเนินงานภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ แต่ยงัคงขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงานแบบเดิมไว ้การติดตาม
ผลการด าเนินงานมี 2 วิธี คือ 1. การคดัเลือกบุคลากร ไดแ้ก่ ครูและผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถใน
ดา้นการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ หรือการสร้างสรรค์นวตักรรมการสอนใหม่ ๆ มาปฏิบติัในโครงการ
ระยะสั้น มีการมอบรางวลัใหก้บัผูป้ระสบความส าเร็จ 2. การใชท้รัพยากรบุคคลในการจดัทีมอบรม
เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรควบคู่กบัการน าระบบส่ือประสม (Multimedia) มาใชใ้น
การฝึกอบรม เพื่อใหบุ้คลากรมีความพร้อมในการด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation)  เม่ือการด าเนินงานตาม 
AAIM Model ส้ินสุด ขั้นตอนน้ีตอ้งมีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบเพื่อศึกษาผลการด าเนินงานใน
แต่ละช่วงเวลา ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งถ่ายทอดขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีไดรั้บจากการประเมินในแต่ละ
ช่วงเวลา ให้แก่บุคลากรทราบเป็นระยะ ๆ เป็นการกระตุน้ให้บุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในขณะท่ีบุคลากรก าลงัด าเนินงานตาม
โครงการหรือแผนงาน ส่งผลให้การด าเนินงานมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา การประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาน้ี เป็นการประเมินเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงแตกต่างจากการประเมินภายหลงัจากจบโครงการหรือเสร็จส้ินการปฏิบติังาน
ท่ีมุ่งเน้นการประเมินความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินโครงการหรือการปฏิบติังาน
ทั้งหมด 

สรุปได้ว่า รูปแบบความต้องการจ าเป็นขององค์กรเป็นฐาน (AAIM Model) 
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การประเมินความตอ้งการ การสร้างความตระหนกั การประยุกตใ์ช ้
การด าเนินงาน การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงทุกขั้นตอนจะมี
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบกบับุคลากรทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปฏิบติัการและผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้มามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงานควบคู่กบัการพฒันาองคก์รเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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1.2 รูปแบบสถานศึกษาเป็นฐาน (School – Based Model) 
เป็นรูปแบบท่ีประยุกต์ใช้กิจกรรมนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนมาใช้ในการพฒันาองค์กร เน่ืองจากโรงเรียนแต่ละแห่งมีการพฒันาหลกัสูตรการเรียน 
การสอนของตนเอง Goodlad (1955 อา้งถึงใน Orlich, 1989: 114) ไดเ้สนอแนวคิดการพฒันาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการเปล่ียนแปลง โดยการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา เน่ืองจากโรงเรียนเป็น
หน่วยงานพื้นฐานในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ไปสู่บุคลากรและก่อให้เกิดการพฒันาบุคลากรอย่าง
แทจ้ริง นอกจากนั้น Henderson (1979 อา้งถึงใน Orlich, 1989: 114) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาใน
รูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานไวว้่า การพฒันาจะตอ้งมุ่งเน้นไปท่ีตวับุคลากรเป็นส าคญั และใน
การก าหนดแผนการด าเนินงานใด ๆ จะตอ้งเร่ิมตน้จากการประเมินความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนนั้น ๆ ก่อนท่ีจะน ามาปฏิบติัพร้อมทั้งประเมินความตอ้งการและความสนใจของบุคลากร 
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการพฒันาหลกัสูตรการพฒันาบุคลากร ซ่ึงควรเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดกวา้ง 
เป็นการศึกษาทั้งในและนอกหอ้งเรียน วทิยากรผูส้อนควรเป็นวิทยากรท่ีมาจากภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน เพื่อใหห้ลกัสูตรการพฒันาบุคลากรมีความสมบูรณ์แบบมากข้ึน 

ในการพฒันารูปแบบน้ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย การด าเนินงาน
จึงจะประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นยงัควรใหค้วามส าคญักบัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรและ
สร้างทีมงาน ในการก าหนดเป้าหมายการพฒันาบุคลากรควรมีการประสานงานกับสถาบัน- 
การศึกษาอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อให้การจดัการศึกษาและหลกัสูตรของแต่ละสถานศึกษาเป็นไปในการ
ปฏิบติังานต่าง ๆ ในดา้นการเป็นผูส้นบัสนุนและกระตุน้ให้บุคลากรร่วมมือกนัพฒันาตนเองและ
องค์กรอย่างเป็นกระบวนการท่ีเหมาะสม ผลจากการศึกษาของ Lipham (1981 อ้างถึงใน 
Orlich,1989: 115) พบว่า ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดเป้าหมายและประสาน
ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อใหบุ้คลากรประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
ผลจากการศึกษาของ King (1980 อา้งถึงใน Orlich, 1989: 115) พบวา่ ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บ
งบประมาณและมีอิสระในการพฒันาหลกัสูตรเพื่อพฒันาบุคลากรจะส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บการ
พฒันามากกวา่โรงเรียนท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และความเป็นอิสระในการพฒันา
หลกัสูตร การพฒันาองค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัความร่วมมือกนัระหว่าง
ผู ้บริหารและบุคลากรในองค์กร ดังนั้ น ในการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรตามรูปแบบ
สถานศึกษาเป็นฐาน (School – Based Model) นั้น จะตอ้งมีการวางแผนงานและโครงสร้างของ
องค์กรให้เหมาะสม และพร้อมปรับปรุงเปล่ียนแปลงกลยุทธ์อยู่เสมอ เพื่อให้กลไกการท างานการ
พฒันาโดยมุ่งเน้นองค์กรในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานสามารถขับเคล่ือนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.3 รูปแบบการพฒันาองค์กร (Organization Development Model)  
รูปแบบการพฒันาองคก์ร (Organization Development: OD) เป็นรูปแบบการพฒันา

องค์กรท่ีให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพฒันาระบบการด าเนินงานภายใน
องคก์ร ซ่ึงบุคลากรตอ้งสามารถเผชิญปัญหาท่ีผา่นเขา้มาก่อนจากนั้นจึงค่อยน าประสบการณ์มาใช้
ในการวางแผนการปฏิบติังานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป การพฒันาองค์กรรูปแบบน้ีจะ
มุ่งเนน้การปรับปรุงดา้นกระบวนการและแผนกลยทุธ์ในการพฒันาความสามารถของบุคลากรให้มี
ศกัยภาพสูงข้ึน โดยบุคลากรทุกคนจะตอ้งทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและศกัยภาพขององค์กรเป็น
อยา่งดี และตอ้งมีความพร้อมในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากฝ่ายบุคคล รวมถึง
การปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

ขั้นตอนในการพฒันาองคก์รมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันาการท างานเป็นทีมภายในองคก์ร 
ขั้นตอนท่ี 2 การระบุสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน เพื่อให้บุคลากร

รับทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 
ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงคก์ารด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนหรือวางกลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะท าเป้าหมายใหส้ าเร็จ 
ขั้นตอนท่ี 5 การปฏิบติังานจริงหรือท าตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งแจง้ผลท่ีไดจ้าก

การประเมินใหบุ้คลากรทุกคนทราบ 
การด าเนินงานตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนตามรูปแบบการพฒันาองคก์ร (Organization 

Development : OD) น้ี บุคลากรภายในองคก์รตอ้งมีความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั มีความไวว้างใจ 
จริงใจต่อกนั เปิดเผย ใจกวา้ง พร้อมรับการวิพากษว์ิจารณ์ และร่วมมือกนัท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร และด้วยคุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของการพฒันารูปแบบน้ีคือ บุคลากร และ
องค์กรจะตอ้งทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และศกัยภาพของกนัและกนัเป็นอย่างดี และในกระบวนการ
ด าเนินงานจะมีการประเมินผลการด าเนินงานทีละขั้นตอนพร้อมกบัน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ บุคลากร
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาและพฒันาองค์กร ดังนั้น ผูบ้ริหารและบุคลากรภายในองค์กร
จะตอ้งมีความไวว้างใจ จริงใจต่อกนั เปิดเผยและใจกวา้ง พร้อมรับการวิพากษว์ิจารณ์ และพร้อม
ปรับปรุงการท างานของตนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในทศันะของ Orlich (1989: 116) มีความเห็นว่า รูปแบบการพฒันาองค์กร (OD 
Model) เป็นจุดสูงสุดของกลไกการปรับเปล่ียนองค์กร จึงควรมีการน ามาใช้ร่วมกับรูปแบบ
สถานศึกษาเป็นฐาน (School – Based Model) โดยเร่ิมจากการฝึกทกัษะให้กบับุคลากรก่อน จากนั้น
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จึงค่อยเขา้สู่การจดัระบบองคก์รโดยการให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา การวางแผน
และการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ให้องค์กรตามรูปแบบการพฒันาองค์กร เพื่อให้องค์กร
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

1.4 รูปแบบระบบสังคม (Social System Model) 
รูปแบบระบบสังคม (Social System Model) จะมุ่งเน้นการท างานร่วมกนัระหว่าง

บุคลากรและองคก์ร โดยจะเป็นการท างานใน 2 มิติ คือ มิติดา้นสถาบนั (Nomothetic) ประกอบดว้ย 
บทบาทของสถาบนั ความคาดหวงัของสถาบนั และมิติดา้นบุคลากร (Idiographic) ประกอบดว้ย 
สถานภาพ บุคลิกภาพ อุปนิสัยของบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังานทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  Getzel (1959: 117) กล่าววา่ ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในการท างาน อาจจะก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ในดา้นบทบาทของตวับุคคลและส่งผลกระทบต่อองค์กรได ้เน่ืองจากการบริหารองคก์รใน
รูปแบบเดิมส่วนใหญ่เป็นการบริหารและสั่งการจากส่วนกลาง ผู ้บริหารจะรับนโยบายจาก
ส่วนกลางและยึดกฎเกณฑ์เป็นส าคญั ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาองคก์รดว้ยรูปแบบระบบสังคม (Social 
System Model) จะให้ความส าคญักบับุคลากรทุกคนในต าแหน่งให้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
และการปฏิบติังานในองคก์ารมากข้ึน ท าให้การปฏิบติังานมีความยืดหยุน่มากข้ึน ลดการยึดติดกบั
กฎเกณฑ ์ระเบียบของสังคมและองคก์ร มุ่งเนน้ไปท่ีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนมากข้ึน 

รูปแบบหลกัที ่  2 การพฒันาโดยยดึปัจเจกบุคคลเป็นฐาน (Individual – 
Based Model) 

การพฒันาโดยยึดปัจเจกบุคคลเป็นฐานเป็นการพฒันาท่ีมุ่งเน้นตัวบุคคล โดยให้
ความส าคญักบัความตอ้งการและความแตกต่างของปัจเจกบุคคล และให้อิสระแก่บุคลากรในการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาตนเอง การพฒันาโดยมุ่งเน้นปัจเจกบุคคลมี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบ
พฤติกรรม รูปแบบมนุษยนิยม รูปแบบความรับผิดชอบเป็นฐาน และรูปแบบพฒันาการ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

5.9  รูปแบบพฤติกรรม (Behavioral) 
การพฒันาบุคลากรในรูปแบบพฤติกรรมนิยมจะมุ่งเน้นท่ีให้บุคลากรส ารวจ

พฤติกรรมของตนเอง ดว้ยการสังเกตตนเอง การรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อระบุปัญหาในการท างานหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวางแผนแกไ้ขปัญหา และปรับพฤติกรรมของตนเอง 

5.10 รูปแบบมนุษยนิยม (Humanistic) 
การพฒันาบุคลากรในรูปแบบมนุษยนิยมเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีให้โอกาสกบั

บุคลากร และองคก์รอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อลดความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรกบัองคก์ร โดยให้อิสระ
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แก่บุคลากรในการวางแผนการท างานของตนเอง มุ่งเนน้ความเป็นตวัของตวัเอง และการเห็นคุณค่า
ของตนเองของบุคลากรแต่ละคนควบคู่กับการประสานงานระหว่างบุคลากรและผูบ้ริหารโดย
บุคลากรเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้และการปฏิบติัการ ดงันั้น การพฒันาองคก์รจึงเป็นไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว เพราะบุคลากรแต่ละบุคคลมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

5.11   รูปแบบความรับผดิชอบเป็นฐาน (Concern – Based Adoption Model : 
CBAM) 

การพฒันารูปแบบน้ีส่วนใหญ่น ามาใช้ในการวางแผนพฒันาบุคลากรในระยะ
ยาว เป็นรูปแบบการพฒันาท่ีให้ความส าคญักบัประสบการณ์และอารมณ์ของบุคลากร ในการวาง
แผนการพฒันาจะพิจารณาความรู้สึก ทศันคติ ความคิด ปฏิกิริยาตอบสนองและประสบการณ์ของ
บุคลากรเป็นส าคญั ซ่ึงส่งผลดีต่อกระบวนการท างานและการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ในการน า
รูปแบบการพฒันาบนรากฐานของการใส่ใจในคุณลกัษณะของบุคลากร (CBAM MODEL) จะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาในองคก์ร 7 ประการ คือ 

ประการท่ี 1 ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในองคก์รอยา่งเป็นกระบวนการ 
ประการท่ี 2 ครูผูส้อนจะตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างการเปล่ียนแปลงเพื่อ

ก่อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   ประการท่ี 3  การเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดนวตักรรมและสร้างประสบการณ์

ใหแ้ก่ผูส้อน 
        ประการท่ี 4 มีการน านวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึนมาอภิปรายในการ

ประชุมเพื่อวเิคราะห์ผลท่ีไดรั้บ รวมทั้งผลดีผลเสียท่ีไดรั้บ 
         ประการท่ี 5 ให้ความส าคญักบัการรวบรวมประสบการณ์ในการปฏิบติังานใน

แต่ละขั้นตอนของผูส้อน 
         ประการท่ี 6 ส ารวจความต้องการและจดัการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่

ครูผูส้อน 
         ประการท่ี 7 มีการสร้างระบบในการคิดคน้นวตักรรมให้เป็นระบบท่ีมีความ

ยดืหยุน่สามารถปรับเปล่ียนได ้
การพฒันาคณาจารยต์ามรูปแบบความรับผิดชอบเป็นฐาน เป็นรูปแบบการพฒันาท่ี

มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการทั่วไปของบุคลากรและองค์กร และให้ความส าคัญกับการ
ปรับเปล่ียนความคิดใหม่ๆ การฝึกปฏิบติัและกระบวนการพฒันาการปฏิบติังาน เพื่อก่อให้เกิด
นวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงรูปแบบการพฒันาบนรากฐานการใส่ใจในคุณลกัษณะของบุคลากรน้ีสามารถ
น ามาใชร่้วมกบัรูปแบบการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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2.4 รูปแบบพฒันาการ (Developmental)  
 การพฒันาในรูปแบบการเน้นพฒันาการน้ี มุ่งเน้นการรวบรวมประสบการณ์ท่ีมี

คุณค่ามาใชใ้นการวางแผนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายหลกัในการด าเนินงาน  มากกวา่การ
บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ย่อยๆในการพฒันารูปแบบน้ีจะให้ความส าคญักบัการรวบรวม
ประสบการณ์จากบุคลากรต่างๆมาใชใ้นการจดัประสบการณ์ให้กบับุคลากรใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ก่อให้เกิดทกัษะหรือพฤติกรรมใหม่ๆและสามารถน ามาใช้
ในการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน  ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือลบจะ
ก่อใหเ้กิดการกระตุน้และสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ก่อใหเ้กิดทีมท่ีปรึกษาในหมู่เพื่อนร่วมงาน ท่ี
ร่วมกนัด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) การแลกเปล่ียนความคิดและการใหค้  าแนะน าจากเพื่อนร่วมงาน 
2) บุคลากรท่ีอาวโุสกวา่จะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าแก่บุคลากรอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 
3) บุคลากรและผูบ้ริหารจะถูกกระตุน้ให้เกิดก าลงัใจ และเกิดความกระตือรือร้นใน 

การท างาน และการใหข้อ้เสนอแนะในการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน 
4) บริหารจะตอ้งกระตุน้ใหเ้กิดการสนบัสนุนจากเหล่าบุคลากรในระยะยาวเพื่อช่วย

ใหก้ารพฒันานวตักรรมใหม่เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

  นอกจากน้ี Andrews (1981 : 120) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการพฒันาไว ้5 ขั้นตอน 
คือ การส ารวจ  การมีปฏิสัมพนัธ์ การเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น การตอบสนอง และการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงขั้นตอนดงักล่าวมีความคล้ายคลึงกบัหลกัการท่ีน าเสนอไวท้ั้ง 4 ขั้นตอน
ข้างต้น ดังนั้ นการพัฒนาตามรูปแบบการเน้นพัฒนาการจะให้ความส าคัญกับการรวบรวม
ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในด้านการร่วมกันแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การใหค้  าแนะน า และการใหก้ารสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงานเป็นหลกั 

  รูปแบบหลักที่ 3  การพัฒนาโดยมีบทบาทของนักการศึกษาเป็นฐาน 
(Role – Based Model) 
  การพัฒนาโดยยึดบทบาทของนักการศึกษาเป็นฐาน เป็นการพัฒนาท่ีให้
ความส าคญักับการก าหนดบทบาทท่ีจ าเป็นด้วยตนเองของบุคลากรแต่ละคน มี 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบการศึกษา โดยอิสระ รูปแบบสมรรถนะเป็นฐาน และรูปแบบครูหรือนักการศึกษาเป็น
ศูนยก์ลาง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  3.1 รูปแบบการศึกษาโดยอสิระ (Independent – Study) 
  รูปแบบการศึกษาโดยอิสระ จะให้ความส าคญักบัการสนบัสนุนให้บุคลากรคน้หา
ศกัยภาพของตนและส่ิงท่ีตนตอ้งการ รวมทั้งวิธีการพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างอิสระไม่วา่จะ
เป็นการอ่านหนงัสือ  การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในห้องเรียน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการ
แกปั้ญหาในการปฏิบติังานได ้

3.2 รูปแบบสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-Based) 
รูปแบบสมรรถนะเป็นฐานให้ความส าคญักับการปรับพฤติกรรมหรือการ

พฒันาทกัษะต่างๆ และน าทกัษะเหล่านั้นมาประยุกตใ์ชใ้นระบบการเรียนการสอน ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นการสอนในกลุ่มยอ่ยเพื่อให้บุคลากรสามารถน าความสามารถใหม่ๆไปปฏิบติัอยา่งคล่องแคล่ว 
การพฒันารูปแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการพฒันาโดยมุ่งเน้นปัจเจกบุคคล (Individual-Based 
Model) ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาท่ีตวับุคลากร แต่รูปแบบการพฒันาสมรรถนะจะมุ่งเน้นท่ีการพฒันา
ความสามารถในการสอนของครู กระบวนการสอนกลุ่มย่อย และการน ามาประยุกต์ใช้จริงใน 
ระยะยาว 

3.3 รูปแบบครูหรือนักการศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Educator-Center) 
                            การพฒันารูปแบบน้ีจะมุ่งเน้นการพฒันาให้ครูหรือนักการศึกษาเป็นศูนยก์ลาง
ของการเรียนการสอน และสามารถวางระบบการจดัการสอนในชั้นเรียน เพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของครูผูส้อน การพฒันาบุคลากรในรูปแบบน้ีเกิดจากเหตุผล 3 ประการ คือ 

1) การสร้างนวตักรรมการสอนจะเกิดข้ึนเม่ือครูตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
2) การสอนของครูเกิดการเปล่ียนแปลงไดย้าก เน่ืองจากรูปแบบการสอนเป็น

รูปแบบท่ีไดรั้บถ่ายทอดมาจากครูท่ีสอนมา 
3) ครูจะปฏิบติัตามแนวการสอนใหม่ๆ เม่ือรูปแบบนั้นตรงกบัความตอ้งการ

และการปฏิบติัตามแนวการสอนใหม่ๆ เม่ือพวกเขาไดรั้บความสนบัสนุนจากองคก์รหรือผูบ้ริหาร 
ในการพฒันาครูตามรูปแบบครูเป็นศูนยก์ลาง มิใช่แต่เป็นเพียงการพฒันาครูให้

เป็นศูนยก์ลางการศึกษา ซ่ึงส่งผลดีต่อการพฒันาบุคลากรในอนาคต  แต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัเป็น
การประเมินผลการพฒันาผูบ้ริหารและองคก์รดว้ย 
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รูปแบบหลกัที ่ 4 การพฒันาโดยยดึผู้ให้การอบรมเป็นฐาน (Trainer-
Based Models) 

การพฒันาในรูปแบบน้ีจะมุ่งเน้นไปท่ีบทบาทและเทคนิคของผูฝึ้กอบรม ซ่ึงมี
รูปแบบการฝึกอบรมอยู ่4 ประการ คือ รูปแบบการแลกเปล่ียน  รูปแบบการประสานความร่วมมือ 
รูปแบบการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน และรูปแบบผูส้นบัสนุน ดงัน้ี 

4.1 รูปแบบการแลกเปลีย่น (Exchange) 
รูปแบบการแลกเปล่ียนจะให้ความส าคญักบัการจดัตั้งกลไกและการเปล่ียนแปลง

หน้าท่ีในการท างานเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองทางด้านการศึกษา ซ่ึงจะช่วยให้บุคลากร
ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ  ทกัษะใหม่ๆ  ประสบการณ์จากการเผชิญปัญหาใหม่ๆ  และการคิดวิธีแกไ้ข
ปัญหาของตนเอง รูปแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี องคก์รท่ีใชก้าร
พฒันารูปแบบน้ีอาจด าเนินการ โดยส่งบุคลากรออกไปปฏิบติังานในทอ้งท่ีอ่ืนๆ ในช่วงระยะเวลา
หน่ึง  ซ่ึงจะท าให้บุคลากรตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์
การท างานกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.2 รูปแบบการประสานความร่วมมือ (Linking-Agent) 
รูปแบบน้ีเป็นการเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นผูว้างแผนพฒันาบุคลากรในองคก์รรวมถึง

การปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานภายในองคก์ร เช่น  การก าหนดกลยุทธ์  แผนงาน หลกัสูตร 
เป็นตน้  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ด าเนินงานในด้านน้ีโดยตรงกบัองค์กรอ่ืนๆ จึงมี
วิสัยทศัน์และมุมมองท่ีกวา้งกวา่บุคลากรในองค์กร  ซ่ึงสามารถน าประสบการณ์จากองคก์รอ่ืนมา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

4.3 รูปแบบการสอนโดยเพือ่นร่วมงาน (Peer-Coaching) 
                      รูปแบบน้ีมีความส าคญัมากต่อการพฒันาตวับุคลากร และการเพิ่มศกัยภาพของ

บุคลากร เน่ืองจากค าติชมหรือขอ้เสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานท่ีท างานร่วมกนัจะช่วยสะทอ้นภาพ
ของการท างานและจะช่วยใหบุ้คลากรเกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะใหม่ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.4 รูปแบบผู้สนับสนุน (Advocacy) 
   รูปแบบน้ีพฒันาข้ึนมาจากการท่ีบุคลากรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ความคิดใหม่ๆ หรือการเขา้ร่วมสัมมนา โดยบุคลากรได้น าประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการ
ท างานของตนต่อไปหรืออาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบน้ีคือการให้ผูส้อนซ่ึงเคยเป็นผูเ้รียนในอดีต  แต่ใน
ปัจจุบนัไดเ้พิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์มากพอสมควร แลว้น าองคค์วามรู้และประสบการณ์ของ
ตนมาถ่ายทอดใหบุ้คลากรท่านนั้นๆ ผา่นการบรรยายในการสัมมนา 
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ผูว้จิยัพิจารณาแลว้เห็นควรเลือกรูปแบบหลกัท่ี 4 การพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรม
เป็นฐาน (Trainer-Based Models) เน่ืองจากบทบาทของมหาวิทยาลยัราชภฏัท าหน้าท่ี ผลิตและ
พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง 
ประกอบกบัจากการศึกษางานวจิยัของ แพรรัตน  สบเสถียร (2554 : 235) เร่ือง การน าเสนอรูปแบบ
การพฒันาคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภัฏ พบว่า คณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัพึงพอใจใน
การพฒันาด้วยรูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐานมากท่ีสุด ฉะนั้น ในบทบาทของ
ผูด้  าเนินการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานก็น่าจะทดลองใชรู้ปแบบน้ีเช่นกนั 

 5.6 รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเนือ้หาวชิา (Subject Knowledge for Teaching 
– SKfT) 
 รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching – SKfT) 
(White, 2013: 41-47) มีความหมายมากกวา่การเรียนรู้เน้ือหาดว้ยตนเอง แต่เป็นความรู้ท่ีครูตอ้งการ 
ไม่ใช่โดยผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนก าหนด แต่เป็นการส่งต่อความรู้โดยความรู้ ความคิดรวบยอด ทกัษะของ
กลุ่มคนในสาขาเดียวกนั เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั องคป์ระกอบของรูปแบบน้ี มี 4 ขั้น คือ 

1. ความรู้ในวชิาเฉพาะตนเอง (Subject Knowledge Per Se – SK1) ความรู้จ าเป็นและ
ความเขา้ใจท่ีจะสอนเน้ือหาวิชาอยา่งมีประสิทธิภาพ (What  อะไรท่ีเราควรรู้เก่ียวกบัเน้ือหา) 

2. การสอน (Pedagogy – SK2)  เน้ือหาทฤษฎีและการฝึกหดั ท าความเขา้ใจวธีิการสอน
ทกัษะและกลยทุธ์ท่ีตอ้งการสอนผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ (How  เราสอนเน้ือหาวชิาอยา่งไร) 

3. การพฒันานักเรียน (Pupils’ Development – SK3)  ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการ
เรียนรู้ ควรเรียนรู้อยา่งไรจึงจะเช่ือมโยงกบัการพฒันาผูเ้รียน สภาพสังคม ศาสนา ลกัษณะเช้ือชาติ
วฒันธรรม ภาษาศาสตร์ ภูมิหลงัและเน้ือหา (When เราควรสอนเม่ือไร) 

4. ทศันคติ (Attitude – SK4)   สร้างทศันคติทางบวกอยา่งเขม้แขง็ต่อการเรียนรู้ ทกัษะ
และความเขา้ใจของผูเ้รียน (Why เราสอนเน้ือหาน้ีท าไม) 

5.7 รูปแบบผู้น าทาง ผู้ผลกัดัน (Driver Navigator Model) 

รูปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator Model) (Wilson and Bolster, 2011:  17-
18, 32-35) มีทั้งหมด 4 ขั้น คือ  

1. วางกติกาของช้ันเรียน (Classroom Roles) ก าหนดใหค้รู 1 คนเป็นผูผ้ลกัดนัท าหนา้ท่ี
วางแผน บริหารจดัการ สนบัสนุนการจดักิจกรรม ส่วนอีก 1คนเป็นผูน้ าทาง จะเป็นผูช่้วยผูผ้ลกัดนั
ในการจดักิจกรรมในชั้นเรียน  
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 2. การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนบริหารความกา้วหนา้ของบทเรียน ก าหนด
จุดประสงค ์ผลลพัธ์ ส่ือ เทคนิค ขอ้ตกลงต่าง ๆ 

 3. การประเมิน (Assessment)  ใชผ้ลการเรียนรู้ประเมินผูเ้รียนวา่เป็นไปตามจุดประสงค์
ระหวา่งบทเรียน ผูน้ าทางจะรับบทบาทหลกัในการประเมินผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามผลการเรียนรู้ 
 4. การประเมินแหล่งทีม่า (Evaluation - Principle) ท  าความตกลงเก่ียวกบัขอ้มูลยอ้นกลบั 
เพื่อใหก้ารวางแผน การสอน และการประเมินครบวงจรเป็นวฏัจกัร 
 5. การประเมินวธีิการ (Evaluation - Mechanism) ผูน้  า / ผูผ้ลกัดนัจะเร่ิมใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัต่อวธีิการเรียนรู้ ผูผ้ลกัดนัจะใหก้ารเสริมแรงดว้ยขอ้มูลเชิงบวกเทียบเคียงกบัมาตรฐาน 
 
ตารางที ่1 ตารางวเิคราะห์รูปแบบระหวา่งรูปแบบหลกัท่ี 4 การพฒันาโดยยดึผูใ้หก้ารอบรมเป็น
ฐาน (Trainer-Based Models) ของ Orlich รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวชิา (Subject 
Knowledge for Teaching–SKfT) ของ White และรูปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator 
Model) ของ Wilson and Bolster 

 

การพฒันาโดยยดึ 
ผู้ให้การอบรมเป็นฐาน 

(Trainer-Based Models) 

รูปแบบการพฒันาครู 
แบบการสอนเนือ้หาวชิา 

(Subject Knowledge for 
Teaching–SKfT) 

รูปแบบผู้น าทาง ผู้ผลกัดัน 
(Driver Navigator Model) 

4.1 รูปแบบการแลกเปลีย่น 
(Exchange)  * * 
จัดตั้ งกลไกและเปล่ียนแปลง
หน้าท่ีการท างานเพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า  ซ่ึ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้
บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ๆ  
ทักษะใหม่ๆ  ประสบการณ์
จากการเผ ชิญปัญหาใหม่ๆ  
และการคิดวิธีแกไ้ขปัญหาของ
ตนเอง  
 

1. ความรู้ในวชิาเฉพาะตนเอง 
(Subject Knowledge Per Se – 
SK1) ความรู้จ าเป็นและความ
เขา้ใจท่ีจะสอนเน้ือหาวชิาอยา่ง
มีประสิทธิภาพ (What  อะไรท่ี
เราควรรู้เก่ียวกบัเน้ือหา) 

1. วางกติกาของช้ันเรียน 
(Classroom Roles)  
ก าหนดใหค้รู 1 คนเป็น 

ผูผ้ลกัดนัท าหนา้ท่ีวางแผน 
บริหารจดัการ สนบัสนุน 

การจดักิจกรรม ส่วนอีก 1คน
เป็นผูน้ าทาง จะเป็นผูช่้วย 
ผูผ้ลกัดนัในการจดักิจกรรม 
ในชั้นเรียน  
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การพฒันาโดยยดึ 
ผู้ให้การอบรมเป็นฐาน 

(Trainer-Based Models) 

รูปแบบการพฒันาครู 
แบบการสอนเนือ้หาวชิา 

(Subject Knowledge for 
Teaching–SKfT) 

รูปแบบผู้น าทาง ผู้ผลกัดัน 
(Driver Navigator Model) 

4.2 รูปแบบการประสานความ
ร่วมมือ (Linking-Agent)  * * 
องค์กรเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็น 
ผู้วางแผนพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรรวมถึงการปรับเปล่ียน
รูปแบบการด าเนินงานภายใน
องคก์ร   

2. การสอน (Pedagogy – SK2)  
เน้ือหาทฤษฎีและการฝึกหดั ท า
ความเขา้ใจวธีิการสอนทกัษะ
และกลยทุธ์ท่ีตอ้งการสอน
ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(How  เราสอนเน้ือหาวชิา
อยา่งไร) 

2. การวางแผน (Planning) * *   
เ ป็ น ก า ร ว า ง แ ผ นบ ริ ห า ร
ความก้าวหน้าของบทเรียน 
ก าหนดจุดประสงค์ ผลลัพธ์ 
ส่ือ เทคนิค ขอ้ตกลงต่าง ๆ 

 

4.3 รูปแบบการสอนโดยเพื่อน
ร่วมงาน (Peer-Coaching) * *    
เพื่อนร่วมงานท่ีท างานร่วมกนั
จะช่วยสะทอ้นภาพของการ
ท างานและจะช่วยใหบุ้คลากร
เกิดการเรียนรู้และการพฒันา
ทกัษะใหม่ๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.การพฒันานักเรียน (Pupils’ 
Development – SK3)   
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการ
เรียนรู้ ควรเรียนรู้อยา่งไรจึงจะ
เช่ือมโยงกบัการพฒันาผูเ้รียน 
สภาพสังคม ศาสนา ลกัษณะ
เช้ือชาติวฒันธรรม 
ภาษาศาสตร์ ภูมิหลงัและ
เน้ือหา (When เราควรสอน
เม่ือไร) 

3. การประเมิน (Assessment)  
ใชผ้ลการเรียนรู้ประเมินผูเ้รียน
วา่เป็นไปตามจุดประสงค์
ระหวา่งบทเรียน ผูน้ าทางจะรับ
บทบาทหลกัในการประเมิน
ผูเ้รียนให้เป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ 
 

4.4รูปแบบผู้สนับสนุน 
(Advocacy)  * * 
บุคลากรน าประสบการณ์จาก
เขา้ไปมีส่วนร่วมน าเสนอ
ความคิดใหม่ๆหรือการเขา้ร่วม
สัมมนามาใชใ้นการท างานของ
ตนและน าประสบการณ์ของ
ตนมาถ่ายทอดใหบุ้คลากรอ่ืนๆ 
ผา่นการบรรยายในการสัมมนา 

4. ทศันคติ  
(Attitude – SK4) * *   
 สร้างทศันคติทางบวกอยา่ง
เขม้แขง็ต่อการเรียนรู้ ทกัษะ
และความเขา้ใจของผูเ้รียน 
(Why เราสอนเน้ือหาน้ีท าไม) 
 

4.การประเมินแหล่งทีม่า 
(Evaluation - principle)  
ท าความตกลงเก่ียวกบัขอ้มูล
ยอ้นกลบั เพื่อใหก้ารวางแผน 
การสอน และการประเมินครบ
วงจรเป็นวฏัจกัร 
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การพฒันาโดยยดึ 
ผู้ให้การอบรมเป็นฐาน 

(Trainer-Based Models) 

รูปแบบการพฒันาครู 
แบบการสอนเนือ้หาวชิา 

(Subject Knowledge for 
Teaching–SKfT) 

รูปแบบผู้น าทาง ผู้ผลกัดัน 
(Driver Navigator Model) 

  5. การประเมินวธีิการ 
(Evaluation - mechanism) 
ผูน้  า / ผูผ้ลกัดนัจะเร่ิมใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัต่อวธีิการเรียนรู้  
ผูผ้ลกัดนัจะใหก้ารเสริมแรง
ดว้ยขอ้มูลเชิงบวกเทียบเคียง
กบัมาตรฐาน 

 หมายเหตุ  
* *  หมายถึง รูปแบบมีลกัษณะเหมือนกนั 1 คู่ 
* * *  หมายถึง รูปแบบมีลกัษณะเหมือนกนัทุกรูปแบบ 
 

 จากทั้ง 1 ทฤษฎีและ 3 รูปแบบ คือ ทฤษฎีระบบ (System Theory) รูปแบบการพฒันา
คณาจารยข์อง Orlich รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน (Trainer-Based 
Models) 3 รูปแบบยอ่ย คือ รูปแบบยอ่ยการประสานความร่วมมือ (Linking –Agent) รูปแบบยอ่ย
การสอนโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer-Coaching) รูปแบบย่อยผูส้นับสนุน (Advocacy) รูปแบบการ
พฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching–SKfT) ของ White และ
รูปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster น ามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์แนวคิดไดรู้ปแบบและกระบวนการการพฒันาครู คือ 
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ตารางที่  2  ตารางเปรียบเทียบและสังเคราะห์รูปแบบและกระบวนการการพัฒนาครูของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั ท่ีสนบัสนุนรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

ทฤษฎีระบบ ต้นแบบรูปแบบการพฒันา กระบวนการการพฒันาครูของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ปัจจัยน าเข้า 
1. ทรัพยากรบุคคล 
2. ทรัพยากรวตัถุ 
3. ทรัพยากรทาง

การเงิน 
4. สารสนเทศ 

รูปแบบการพฒันาครูแบบ
การสอนเนื้อหาวชิา (Subject 
Knowledge for Teaching–
SKfT) ขอ้ 4 สร้างทศันคติ
ทางบวกอยา่งเขม้แขง็ต่อการ
เรียนรู้ ทกัษะและความเขา้ใจ
ของผูเ้รียน 
 

1. ส ารวจและวเิคราะห์ความต้องการของ
ครูและผู้บริหาร 

1.1  ส ารวจความตอ้งการพฒันาของครู
และผูบ้ริหารในสถานศึกษาทางวชิาการ 
เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผน
พฒันา 

1.2 ส ารวจความพร้อมของบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏัต่อการพฒันา 

1.3 น า ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถานศึกษาเก่ียวกบับริบทของสถานศึกษา 
บุคลากร (จ านวนบุคลากร คุณวุฒิ ต าแหน่ง
งาน) อุปกรณ์ เทคโนโลยี  งบประมาณ 
อาคารสถานท่ีมาประกอบการพิจารณา 

1.4 น าขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน
ผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัศกัยภาพของบุคลากรท่ี
ให้ความ รู้  อุปกรณ์และเทคโนโลยี มา
ประกอบการพิจารณา  
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ทฤษฎีระบบ ต้นแบบรูปแบบการพฒันา กระบวนการการพฒันาครูของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

กระบวนการพฒันา 
1. หลกัสูตร 
2. การบริหาร

หลกัสูตร 
3. วธีิการพฒันา 
4. การติดตาม
ประเมินผล 

รูปแบบที ่4 รูปแบบการ
พฒันาโดยยดึผู้ให้การอบรม
เป็นฐาน (Trainer-Based 
Models) รูปแบบย่อยการ
ประสานความร่วมมือ 
(Linking –Agent)  องคก์ร
เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาเป็น 
ผูว้างแผนพฒันาบุคลากรใน
องคก์รรวมถึงการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินงานภายในองคก์ร   

2. ร่วมมือกนัวางแผนพฒันาบุคลากร 

 สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร่วมมือกันจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของ
สถานศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศท่ีได้
รวบรวม 
3. จัดท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากร 
จดัท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในรูปแบบ
การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาเพิ่ม คุณวุฒิ 
หลักสูตรการพฒันาเพิ่มวิทยฐานะครูและ
ผู ้บ ริหาร  หลัก สูตรการพัฒนาค รูและ
ผูบ้ริหารดา้นอ่ืน  

รูปแบบการพฒันาครูแบบ
การสอนเนื้อหาวชิา (Subject 
Knowledge for Teaching–
SKfT) ขอ้ 4 สร้างทศันคติ
ทางบวกอยา่งเขม้แขง็ต่อการ
เรียนรู้ ทกัษะและความเขา้ใจ
ของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 

4. สร้างทัศนคติความจ าเป็นในการพัฒนา
ของบุคลากรในสถานศึกษา  
  การพฒันาตนเอง หรือ การพฒันาบุคลากร
ในหน่วยงาน เป็นภาระงานส าคญัของทุก
หน่วยงาน ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างทศันคติของบุคลากรในสถานศึกษา
เก่ียวกับความจ าเป็นในการพฒันาตนเอง 
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรู้สึกต้องการ
พัฒนา ผลดีของการพัฒนาตนเอง การ
ยอมรับในความ รู้  ความสามารถของ
ผูร่้วมงานในสถานศึกษาเดียวกนั เน่ืองจาก
การพัฒนาบุคลากรมีทั้ งการพัฒนาโดย
บุคลากรภายนอกหน่วยงานและบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ดงันั้น การเปิดใจยอมรับ
ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน
เดียวกนั จึงเป็นขั้นตอนส าคญัอีกขั้นหน่ึง 
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ทฤษฎีระบบ ต้นแบบรูปแบบการพฒันา กระบวนการการพฒันาครูของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

รูปแบบที ่4 รูปแบบการ
พฒันาโดยยดึผู้ให้การอบรม
เป็นฐาน (Trainer-Based 
Models) 
4.3 รูปแบบการสอนโดย
เพือ่นร่วมงาน (Peer-
Coaching) 
เพื่อนร่วมงานท่ีท างาน
ร่วมกนัจะช่วยสะทอ้นภาพ
ของการท างานและจะช่วยให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ
การพฒันาทกัษะใหม่ๆได้
อยา่งรวดเร็ว 
4.4 รูปแบบผู้สนับสนุน 
(Advocacy)  
บุคลากรน าประสบการณ์จาก
เขา้ไปมีส่วนร่วมน าเสนอ
ความคิดใหม่ๆหรือการเขา้
ร่วมสัมมนามาใชใ้นการ
ท างานของตนและน า
ประสบการณ์ของตนมา
ถ่ายทอดใหบุ้คลากรอ่ืนๆ 
ผา่นการบรรยายในการ
สัมมนา 

5. ด าเนินการพฒันาตามแผนและ
หลกัสูตรทีก่ าหนด  
5.1 การใหค้วามรู้ผา่นการอบรมทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษาดว้ยบุคลากร
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.2  ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแลว้
กลบัมาแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บใน
สถานศึกษา 

5.3 ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน แลว้น า
ผลการวจิยัมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่น
การสัมมนาโดยมีวทิยากรจากหน่วยงาน
ผูใ้หค้วามรู้มาเป็นพี่เล้ียง 

5.4 นิเทศการจดัการเรียนรู้ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
ทั้งการนิเทศดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา นิเทศ
ดว้ยบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีสอนดว้ยกนั จดั
เอกสารท่ีหลากหลายใหค้น้ควา้เพิ่มเติม 
รวมกลุ่มแบ่งปันความรู้จากบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษากบับุคลากรภายนอก
สถานศึกษา 
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ทฤษฎีระบบ ต้นแบบรูปแบบการพฒันา กระบวนการการพฒันาครูของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

รูปแบบผู้น าทาง ผู้ผลกัดัน 
(Driver Navigator Model) 
ข้อ 3 การประเมิน 
(Assessment)  ใชผ้ลการ
เรียนรู้ประเมินผูเ้รียนวา่
เป็นไปตามจุดประสงค์
ระหวา่งบทเรียน ผูน้ าทางจะ
รับบทบาทหลกัในการ
ประเมินผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ 

6. ประเมินผลหลงัการพฒันา 

6.1 ผลจากการอบรมพฒันาครู 

6.2 ผลจากความพึงพอใจต่อการอบรม
และการพฒันาครู 

 

ผลผลติ 
1. ผลผลิตตาม

วตัถุประสงค ์

2. ความพึงพอใจ

ต่อผลการพฒันา 

รูปแบบผู้น าทาง ผู้ผลกัดัน 
(Driver Navigator Model) 
ข้อ 3 การประเมิน 
(Assessment)  ใชผ้ลการ
เรียนรู้ประเมินผูเ้รียนวา่
เป็นไปตามจุดประสงค์
ระหวา่งบทเรียน ผูน้ าทางจะ
รับบทบาทหลกัในการ
ประเมินผูเ้รียนให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ 
ข้อ 4  การประเมินแหล่งทีม่า 
(Evaluation - Principle) 
ท าความตกลงเก่ียวกบัขอ้มูล
ยอ้นกลบั เพื่อใหก้ารวางแผน 
การสอน และการประเมิน
ครบวงจรเป็นวฏัจกัร 
ข้อ 5 การประเมินวธีิการ 
(Evaluation - Mechanism) 

7. ประเมินความสอดคล้องของการพฒันา 

 7.1 ประเมินผลลพัธ์ท่ีบุคลากรไดรั้บกบั
จุดประสงคท่ี์วางไวต้ามแผนการพฒันา
บุคลากรของสถานศึกษาร่วมกบัหน่วยงาน
ผูใ้หค้วามรู้ 
 7.2ประเมินหลกัการเก่ียวกบัความ
สอดคลอ้งของการวางแผนการใหค้วามรู้ 
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจของ
บุคลากรครบวงจรเป็นวฏัจกัร 
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ทฤษฎีระบบ ต้นแบบรูปแบบการพฒันา กระบวนการการพฒันาครูของ
มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ผูน้ า / ผูผ้ลกัดนัจะเร่ิมให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อวธีิการ
เรียนรู้ ผูผ้ลกัดนัจะใหก้าร
เสริมแรงดว้ยขอ้มูลเชิงบวก
เทียบเคียงกบัมาตรฐาน 

 
 รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีสนบัสนุน
รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั คือ 

1. ส ารวจและวเิคราะห์ความต้องการของครูและผู้บริหาร 

1.1 ส ารวจความตอ้งการพฒันาของครูและผูบ้ริหารในสถานศึกษาทางวชิาการ เพื่อเป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผนพฒันา 

1.2 ส ารวจความพร้อมของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อการพฒันา 

1.3 น าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเก่ียวกับบริบทของสถานศึกษา บุคลากร 
(จ านวนบุคลากร คุณวุฒิ ต าแหน่งงาน) อุปกรณ์ เทคโนโลยี  งบประมาณ อาคารสถานท่ีมา
ประกอบการพิจารณา 

1.4 น าขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัศกัยภาพของบุคลากรท่ีให้
ความรู้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมาประกอบการพิจารณา  

2. ร่วมมือกนัวางแผนพฒันาบุคลากร 

   สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมมือกันจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาจากขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดร้วบรวม 

3. จัดท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากร 
  จดัท าหลกัสูตรพฒันาบุคลากรในรูปแบบการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
หลกัสูตรการพฒันาเพิ่มคุณวุฒิ หลกัสูตรการพฒันาเพิ่มวิทยฐานะครูและผูบ้ริหาร หลกัสูตรการ
พฒันาครูและผูบ้ริหารดา้นอ่ืน ๆ 
 4. สร้างทศันคติความจ าเป็นในการพฒันาของบุคลากรในสถานศึกษา  
    การพฒันาตนเอง หรือ การพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน เป็นภาระงานส าคญัของทุก
หน่วยงาน ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างทศันคติของบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกบัความ
จ าเป็นในการพฒันาตนเอง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรู้สึกต้องการพฒันา ผลดีของการพฒันา
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ตนเอง การยอมรับในความรู้ ความสามารถของผูร่้วมงานในสถานศึกษาเดียวกนั เน่ืองจากการ
พฒันาบุคลากรมีทั้งการพฒันาโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน ดงันั้น 
การเปิดใจยอมรับความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเดียวกนั จึงเป็นขั้นตอนส าคญัอีกขั้นหน่ึง 

 5. ด าเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรทีก่ าหนด  
5.1 การใหค้วามรู้ผา่นการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาดว้ยบุคลากร

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.2  ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแลว้กลบัมาแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บใน
สถานศึกษา 

5.3  ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน แลว้น าผลการวิจยัมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่น
การสัมมนาโดยมีวทิยากรจากหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้มาเป็นพี่เล้ียง 

5.4  นิเทศการจดัการเรียนรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ทั้งการนิเทศด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา นิเทศด้วยบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีสอนด้วยกนั จดัเอกสารท่ี
หลากหลายใหค้น้ควา้เพิ่มเติม รวมกลุ่มแบ่งปันความรู้จากบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหวา่ง
บุคลากรภายในสถานศึกษากบับุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

 6. ประเมินผลหลงัการพฒันา 

     6.1 ผลจากการอบรมพฒันาครู 

     6.2 ผลจากความพึงพอใจต่อการอบรมและการพฒันาครู 
7. ประเมินความสอดคล้องของการพฒันา 

7.1 ประเมินผลลพัธ์ท่ีบุคลากรไดรั้บกบัจุดประสงคท่ี์วางไวต้ามแผนการพฒันา
บุคลากรของสถานศึกษาร่วมกบัหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้ 
   7.2 ประเมินหลกัการเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของการวางแผนการใหค้วามรู้ ผลลพัธ์
ท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจของบุคลากรครบวงจรเป็นวฏัจกัร 
  

ตอนที ่6 เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
งานวจิัยในประเทศ 

 อัญชนา  พานิช (2550) ได้ท าการวิจัย เร่ือง องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พบวา่ องคป์ระกอบประสิทธิผลองคก์ารของมหาวทิยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 
6 องค์ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการท างาน 3) สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ 4) เทคโนโลยี 5) ความผูกพนัต่อองค์การ 6) โครงสร้างองค์การ ประสิทธิผล
องคก์ารของมหาวิทยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมาก และความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นองค์ประกอบท่ีมี
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อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองคก์ารของมหาวทิยาลยัราชภฏั ส่วนสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
พฤติกรรมการบริหารและโครงสร้างองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 พิสัณห์  นุ่นเกล้ียง (2554) ได้ท าการวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พบวา่ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัประกอบดว้ย 
10 ดา้น คือ  1) ดา้นแนวคิดและหลกัการการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2) ดา้นการน ามหาวิทยาลยัโดยผูน้ า
ระดบัสูง 3) ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่  4) ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5) ดา้นการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบติั 6) ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ 7) ดา้นการวดั 8) ดา้นการวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู้ ด้านมุ่งเน้นบุคลากร 9) ด้านการจัดการกระบวนการ และ 10) ด้านผลลัพธ์ ซ่ึง
องคป์ระกอบในแต่ละดา้นของรูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏันั้นมีความ
เหมาะสม และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการบริหารเชิงกลยทุธ์ส าหรับมหาวทิยาลยัราชภฏั 

แพรัตน  สบเสถียร (2554) ได้ท าการวิจยั เร่ือง การน าเสนอรูปแบบการพฒันาคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ศึกษารูปแบบการพฒันา
คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว พบวา่ รูปแบบการพฒันา
โดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน ส่วนรูปแบบหลกัในการพฒันาคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พึงประสงคก์็ยงัคงนิยมการพฒันาโดยยดึผูใ้หก้ารอบรมเป็นฐาน 

ลดัดา  ศิลานอ้ย และคณะ (2554) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
วิชาชีพครูในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า รูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
วิชาชีพครู 5 รูปแบบ คือ รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจดัการ
เรียนรู้ (School – Based Management : SBM) การใชชุ้ดการเรียน (Instructional Module) การเรียน
ผา่นบทเรียนออนไลน์ (Web-Base Instructional) การฝึกอบรมโดยการจดัตั้งกลุ่มเครือข่าย (Net-
Work)  และการน าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท โดย
ผูส้อนในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีขั้ นตอนการด าเนินงานภายใต้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบติัการ ประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นกระบวนการ ขั้นนิเทศติดตาม 
ประเมินผล และขั้นปรับปรุง พฒันา 

สุบิน ยุระรัช (2554) ได้ท าการวิจัย  เ ร่ือง ความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่  

1. อาชีพท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวงั มีจ  านวน 16 สาขา ส่วนคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวงั มีจ  านวน 3 ดา้น 26 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ดา้นพุทธิ
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พิสัย จ านวน 12 คุณลักษณะ (2) ด้านจิตพิสัย  จ  านวน 8 คุณลักษณะ และ (3) ด้านทกัษะพิสัย 
จ านวน 6 คุณลกัษณะ 

2. สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีความพร้อมร้อยละ 49.48 ในการพฒันาเพื่อ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ (1) ด้านอาชีพ มีความพร้อมร้อยละ 30.91 (2) ด้าน
คุณลกัษณะของบณัฑิต มีความพร้อมร้อยละ 64.34 (ด้านพุทธิพิสัย ร้อยละ 61.82 ด้านจิตพิสัย  

ร้อยละ 58.86 และดา้นทกัษะ ร้อยละ 76.67) และ (3) ดา้นกิจกรรมการผลิตและพฒันาคุณภาพ
บณัฑิต มีความพร้อมร้อยละ 53.20 (ดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ 59.40 ดา้นหลกัสูตร ร้อยละ 
54.60 ดา้นการเรียนการสอน ร้อยละ 52.60 ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร ร้อยละ 51.80 และดา้นการ
แนะแนวอาชีพและการท างานในประเทศกลุ่มอาเซียน ร้อยละ 48) 

3. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมี 3 ด้าน โดยเรียงตามอันดับ
ความส าคญัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นอาชีพ (2) ความตอ้งการจ าเป็น
ดา้นกิจกรรมการผลิตและพฒันาคุณภาพบณัฑิต และ (3) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นคุณลกัษณะของ
บณัฑิต ส าหรับขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในการผลิตและ
พฒันาบณัฑิตท่ีตอบสนองต่อการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจ านวน 9 ขอ้ 
 โสพิศ  ค  านวณชยั (2555) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของส านกังาน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย และตัวแบบประสิท ธิภาพ 
การปฏิบติังานของส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย ปัจจยัท่ีมีความส าคญั
สูงสุดจากค่าสัมประสิทธ์ิได ้3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การ 
และปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามาสร้างเป็นสมการตวัแบบประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ทั้ ง น้ี ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผน และพิจารณา
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั สร้างและส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร ให้รู้จกัการท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ
และมีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ และคณะ (2555) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การวิจยัและพฒันานโยบายการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา่ สาเหตุปัญหาการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ 
 1. ขาดระบบและกลไกการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน  

2. ขาดระบบบริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 
3. ขาดระบบสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 
4. ขาดระบบการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
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5. ครูขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน 
6. ขาดระบบส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 
7. ขาดระบบและกลไกในการบริหารจดัการท่ีดี 
ทั้งน้ี ได้น าเสนอแนวทางการพฒันาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบายการพฒันาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น  คือ 1. จดัระบบและกลไกในการพฒันาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการและสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนท่ีส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พฒันาระบบการบริหาร
จดัการใหมี้ประสิทธิภาพท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. จดัระบบการ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และ 4. จดัระบบการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจและความกา้วหนา้ในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พิณสุดา  สิริธรังศรี (2556: 80) ไดท้  าการวิจยัและพฒันา เร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดศึ้กษาสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ญ่ีปุ่น พบว่า กฎหมายก าหนดให้ครูทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาโดยแบ่งเป็น ครูบรรจุใหม่พฒันา
ตนเองภายใต้การนิเทศของครูพี่เล้ียงและผูบ้ริหาร ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมา 10 ปี 
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใหม่ในการเรียนการสอน 

ฤตินนัท ์ สมุทร์ทยั (2556) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง การวิจยัน าร่องการพฒันาหลกัสูตรการผลิต
ครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 พบวา่ 

1. ผลการสังเคราะห์แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 พบว่า 
องค์ประกอบของหลักสูตรการผลิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 ควรมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) 
ความสามารถพื้นฐานทางจริยธรรม (Ethical Underpinning)  2) ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิต (Knowledge) 3) ความสามารถในการคิด (Thinking) 4) ความสามารถในการน าตนเอง 
(Leadership) และ 5) สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพครู (Competency) โดยเขียนในรูป
ของสมการไดว้า่ Well-Educatedness = E (K+ T + L + C) และจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
หลักสูตรการผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีใช้ในปัจจุบนักับแนวคิด
องคป์ระกอบของหลกัสูตรการผลิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนั แต่ในการ
น าแนวคิดหลกัสูตรไปปฏิบติัยงัไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนไดค้รอบคลุมทุกองค์ประกอบในทุกวิชา
ของหลกัสูตร 
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2. ผลการน าแนวคิดหลกัสูตรการผลิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 ไปพฒันาและทดลองใชใ้น
การจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาแล้วพบว่าสามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม
องคป์ระกอบของหลกัสูตรการผลิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ผลการศึกษาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการพฒันาหลกัสูตรการผลิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ไดข้อ้เสนอ ดงัน้ี 

     3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตครู เช่น ส านักงานเลขาธิการคุรสภา ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ 
/ ศึกษาศาสตร์ ควรขานรับแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรการผลิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 ไดจ้ากการ
วิจยัคร้ังน้ีโดยร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์และแนวทางการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพครูให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

     3.2 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อการพฒันาหลกัสูตรผลิตครู ไดแ้ก่ 
           3.2.1 คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตครู

โดยตรง ควรก าหนดเป้าหมายของการผลิตครูและก าหนดคุณลกัษณะท่ีส าคญัเพื่อเป็นเอกลกัษณ์
ของบณัฑิตครูโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิต รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนกัและความเขา้ใจท่ีตรงกนัให้กบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบณัฑิตครูส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 

  3.2.2 สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันาหลกัสูตรของสาขาวิชาควร
ท าความเขา้ใจในเป้าหมายการผลิตครูและคุณลกัษณะของบณัฑิตครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
น าไปใชใ้นการจดัท าหลกัสูตร และการน าหลกัสูตรไปใช ้

  3.2.3 อาจารยผ์ูส้อนควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย วตัถุประสงค ์โครงสร้าง 
และการน าหลกัสูตรไปใช ้โดยเนน้การจดัการเรียนรู้เพื่อให้นกัศึกษาครุเกิดทกัษะครุเพื่อศิษยไ์ทย
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ียดึหลกั “สอนนอ้ย เรียนมาก” เช่นการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ PBL หรือ 
RBL ฯลฯ 

สุวมิล  วอ่งวาณิช และคณะ (2556: 1-8) ไดว้จิยั เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีกิจกรรมพฒันาตาม
มาตรฐานการปฏิบติังาน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา 
พบวา่  

1. ผลการสังเคราะห์เอกสารต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการกิจกรรมการพฒันาตาม
มาตรฐานการปฏิบติังานเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เม่ือเทียบเคียง
กบัรายการกิจกรรมการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของคุรุสภา จ านวน 12 รายการ พบวา่มีความ
สอดคล้องกัน จ านวน 10 รายการ และจ านวน 2 รายการท่ีไม่สอดคล้องกัน คือ “การผ่านการ
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ประเมินหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สูงข้ึน” และ “การ
ได้รับคดัเลือกให้ได้รับรางวลัของคุรุสภาหรือของหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน” และเอกสาร
ต่างประเทศมีรายการเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ “การไดรั้บการประเมินมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยได้
ใบรับรองจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพดา้นการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาท่ีตนเองสอนจาก 
NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards) และ “การมีภาระงานท่ีไดรั้บการ
อนุมติัโดยเขตพื้นท่ีการศึกษาและมีเอกสารท่ีแสดงความเป็นมาตรฐาน” 

2. ผลการพฒันาตวับ่งช้ีกิจกรรมการพฒันาตามมาตรฐานการปฏิบติังานเพื่อการขอต่ออายุ
ใบประกอบวชิาชีพของคุรุสภา   

   ผลการก าหนดน ้ าหนักคะแนน (ระดับคุณภาพ) ของตวับ่งช้ีกิจกรรมการพฒันาตาม
มาตรฐานการปฏิบติังาน พบวา่ จากการกิจกรรมการพฒันาตามมาตรฐานการปฏิบติังานของคุรุสภา 
สามารถแบ่งลกัษณะของมาตรฐานการปฏิบติังานออกไดเ้ป็น 3 ชุด คือ มาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบติังาน (การยกยอ่ง การยอมรับในวงวชิาชีพ และการพฒันาผูเ้รียน) และมาตรฐาน
การปฏิบติัตน และสามารถก าหนดน ้ าหนักคะแนน (ระดับคุณภาพ) ของตวับ่งช้ีกิจกรรมตาม
ลกัษณะของมาตรฐานการปฏิบติังาน จ าแนกตามกลุ่มประกอบวชิาชีพทางการศึกษาของ คุรสภา ได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก ์

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั  
1. ควรมีการตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของรายการกิจกรรมตามมาตรฐานการ

ปฏิบติังาน จ านวน 12 กิจกรรม เน่ืองจากบางขอ้รายการไม่สมารถสะทอ้นมาตรฐานการปฏิบติังาน
ได้ชัดเจน และบางกิจกรรมมีความซ ้ าซ้อน การก าหนดกิจกรรมการพฒันาตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานควรเป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นการปฏิบติังานในลกัษณะ “Performance” ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ของผูเ้รียน 

2. ควรศึกษาวิจยัและตรวจสอบ (Validation) ตวับ่งช้ีและน ้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน
การปฏิบติังานท่ีพฒันาข้ึนกบัสภาพการปฏิบติัจริงของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม 
เพื่อให้สามารถน าตวับ่งช้ีและน ้ าหนักคะแนนของมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีพฒันาข้ึนไปใช้ได้
อยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบติังานจริง 

3. ผลการวิจยัพบว่ารายการกิจกรรมท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ด าเนินงาน คือ  การท าวจิยัในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษา การเขา้
ฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบติัการ และการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะท่ีรายการมาตรฐานการปฏิบติังานรายการอ่ืนยงัมี
การด าเนินงานระดบันอ้ย ดงันั้น หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรไดมี้การส่งเสริม สนบัสนุน หรือ
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เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีก าหนดเพิ่ม
มากข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางส าหรับให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวชิาชีพไดม้ากท่ีสุด 

งานวจิัยและบทความต่างประเทศ 
 Baurain (2013) ได้ศึกษาโปรแกรมพฒันาการเล่าเร่ืองของครูในการสัมมนาผูส้ าเร็จ

การศึกษาของเวียตนาม พบว่า หน่วยงานพฒันาครูภาษาองักฤษให้ใช้ภาษาไดเ้ท่าเทียมกบัภาษาท่ี
สองหรือภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Second or Foreign Language - TESL) มี
จุดประสงค์ท่ีจะศึกษาผูเ้ขา้รับการพฒันาครูจากการสัมมนาผูส้ าเร็จการศึกษาผูส้อนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศในเวียตนามด้านหลักสูตร การประพนัธ์ และการสอนภาษาด้วยวิธีการ
วเิคราะห์หลกัสูตร ใหเ้ขียนบนัทึกประจ าวนัอยา่งมืออาชีพ การท าแฟ้มสะสมงาน การบนัทึกขอ้มูล
ประจ าวนั การเขียนมอบหมายงาน การเขียนแผนการสอน และโครงงานกลุ่ม การศึกษามุ่งเนน้การ
พฒันาอย่างมืออาชีพจากประสบการณ์ชีวิตท่ีไดรั้บ ดงันั้น การพฒันาครูจะไม่ไดอ้ยู่เพียงการสร้าง
ทกัษะเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นกระบวนการหลายมิติในการพฒันาดว้ยการสร้างกรอบของปัญหาระหวา่ง
บุคคลและกระตุน้ใหส้ร้างเร่ืองราวจากประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป 

Bayar (2014) ไดท้  าการวิจยัองคป์ระกอบของกิจกรรมพฒันาประสิทธิผลความเช่ียวชาญ
ในรูปแบบขอ้สัญญาทศันคติของครู จากการศึกษาครูประถมศึกษาในเมืองใหญ่ของประเทศตุรกี 
พบว่า ความพร้อมในการท างานของครูสัมพนัธ์กับความส าเร็จของนักเรียนมีการจดัอบรมเพื่อ
พฒันาความเช่ียวชาญในการสอน จากการศึกษาเอกสารของกระทรวงศึกษาธิการ และการรวบรวม
ขอ้มูลพบวา่ องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมพฒันาความเช่ียวชาญ คือ 

1. ความตอ้งการคงอยูข่องอาชีพครู 
2. ความตอ้งการคงอยูข่องโรงเรียน 

3. ความสัมพนัธ์ของครูในการออกแบบ/วางแผนกิจกรรมพฒันาความเช่ียวชาญ 

4. กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 

5. ระยะเวลาของความตกลง 

6. ครูผูมี้คุณภาพสูง 

Liljedahl (2014: 109) ไดท้  าการศึกษาส่ิงท่ีครูตอ้งการสู่การเป็นครูมืออาชีพทางการเรียนรู้ 
โดยศึกษาวิธีการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพ 5 วิธี คือ การศึกษาต่อระดบัปริญญาโท การเขา้กลุ่ม
เรียนรู้ดว้ยเทคนิคอุปนยั การศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืน การเรียนรู้เป็นทีม และการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
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จากการศึกษาบ่งช้ีวา่ ครูตอ้งการวธีิการคิดใหม่ดว้ยการมีผูอ้  านวยความสะดวก เท่า ๆ กบั การอบรม
เชิงปฏิบติัการ ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ  

Reid (2014) ไดท้  าการศึกษาการพฒันาความเขา้ใจของครูดว้ยเทคนิคการไต่สวนเป็นฐาน 
ในโรงเรียนโครงการหุ้นส่วนถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer Partnership - KTP) พบวา่ โดย
ทฤษฎีครูมีความเขา้ใจในวิธีการสอนแบบไต่สวน องค์ประกอบหลกัของครู คือ สังคม และบริบท
ทางวฒันธรรม ลดการฝึกสอนท่ีน าไปสู่การสอนแบบไต่สวนเทียม ความคิดรวบยอดของกิจกรรม
ภายในและกิจกรรมตามสัญญาเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมขอ้มูลในการปรับหลกัสูตรและเรียนรู้
สู่ครูมืออาชีพ  
 Wang (2014: 12) ไดศึ้กษาการส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาชุมชนความรู้เชิงธรรมชาติ

และความก้าวหน้าของครูมืออาชีพในชั้ นเรียนของสิงคโปร์พบว่า ความพยายามได้สร้าง

สภาพแวดลอ้มภายในของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ ส าหรับการเติบโตอยา่งมืออาชีพของ

ครู แสดงตวัอย่างของขั้นตอนของการพฒันาครูและกลยุทธ์ในการฝึกปฏิบติัในห้องเรียน มีการใช้

แบบจ าลองท่ีเช่ือมต่อระหวา่งกนัของการเติบโตอยา่งมืออาชีพของครู และแนะน าครูเป็นรายบุคคล 

ซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะความรู้ไปดว้ยกนักบันกัเรียน 

 Hwang (2014) ไดศึ้กษาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มระบบนิเวศของการศึกษาของครูใน 

การพฒันาอย่างมืออาชีพของการศึกษาของครูในเกาหลีใตพ้บว่า การศึกษาของครูในเกาหลีใตมี้

ความเก่ียวพนักบัการพฒันาอย่างมืออาชีพ ซ่ึงมีความเก่ียวพนัต่ออิทธิพลของการจดัการวิจยัโดย

โลกาภิบาล การเมือง สังคม และสถาบนัท่ีมีอิทธิพลต่อกนั โลกาภิบาลมีอิทธิพลผา่นสภาพแวดลอ้ม

ท่ีต ่ากว่าตามล าดบัและปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในดา้นของนโยบายท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน

ด้านการศึกษาของครู ผลของสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนความส าเร็จทางวิชาการในระดับท่ี

หลากหลายของสภาพแวดลอ้มระบบนิเวศของการศึกษาของครู การศึกษาครูในเกาหลีใตต้อ้งการ

การส่ือสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 

      Sclafani (2015: 8-13) ไดเ้ขียนบทความ เร่ือง การคดัเลือกครูอยา่งรอบคอบของประเทศ

สิงคโปร์ (Singapore choose Teachers carefully)  
      สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการคดัสรรครู ทั้งน้ีสิงคโปร์มีแนวทาง
ผลักดันให้การศึกษาประสบความส าเร็จ คุณภาพของการสอบแบบมืออาชีพเป็นเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของระบบการศึกษาสิงคโปร์ มีหน่วยงาน สถาบนัการศึกษานานาชาติ 
(National Institute for Education – NIE) ท างานข้ึนตรงกบักระทรวงศึกษาธิการ ท าหนา้ท่ี พฒันา 
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ปรับปรุงหลกัสูตรฝึกหัดครู หลกัสูตรครูระดบัปริญญาตรี และพฒันาครูเป็นครูมืออาชีพ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ผูท่ี้จะเป็นครูจะเลือกจากผูท่ี้มีผลการเรียนค่อนขา้ง
สูงในชั้นปีสุดทา้ยเกรด 12 ไม่เกิน 3 ล าดบัแรกเขา้มาสมคัรเป็นครู ภายหลงัจากผ่านการสัมภาษณ์  
สังเกตการควบคุมอารมณ์ ความรับผิดชอบ มีความเต็มใจท่ีจะเรียน มีทกัษะการส่ือสารเพื่อเป็น 
ครูท่ีดีเขา้เป็นนกัศึกษาครู ผูเ้ขา้ศึกษาวิชาครูจะไดก้ารสนบัสนุนและผลกัดนัให้ประสบความส าเร็จ
ในการศึกษา เน้ือหาท่ีเรียนจะครอบคลุมสาขาทางศึกษาศาสตร์ การแนะแนวและการพฒันา
บุคลิกภาพ วา่ท่ีครูจะตอ้งเขา้รับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาท่ีหลากหลายชุมชน โดย NIE 
จะมีบทบาทในการสนบัสนุน ใหค้  าแนะน าการท างานและการฝึกประสบการณ์ 
 กระบวนการรับครูเขา้สู่ต าแหน่งจะมีการเตรียมตวัครูตั้งแต่ปีแรกของการปฏิบติังาน โดย
ครูจะใช้เวลาร้อยละ 80 ในการศึกษางาน และเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูท่ีปฏิบติังานอยู่เดิม 
เตรียมการท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยครูท่ีปฏิบติังานเดิมจะท าในบทบาทพี่เล้ียงและคอยให้
ค  าแนะน า หลงัจากนั้นจึงจะเร่ิมปฏิบติังานสอนในบทบาทหนา้ท่ีครู 

ระบบการบริหารอาชีพของสิงคโปร์จะพฒันาภายใตค้วามตอ้งการของนกัเรียนและครู ครู
ในสิงคโปร์เป็นอาชีพทีมีการแข่งขนัมากและครูท่ีมีความสามารถส่วนหน่ึงเกษียณระหวา่งปี 1960-
1970 (พ.ศ. 2503- 2513) ท าให้เกิดแนวคิดในการเก็บรักษาคนท่ีมีคุณภาพในระบบ ท าให้
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการวางแผนอาชีพและเส้นทางสู่ครูมืออาชีพ (Education Service 
Professional Development and Career Plan (Edu-Pac), 2011) เม่ือปี 2554 มีองคป์ระกอบ 3 ขั้น 

1. เป้าหมายการสอน (Teaching Track) ครูจะท าหน้าท่ีในชั้นเรียนและพฒันาสู่ครู

ผูเ้ช่ียวชาญ 

2. เป้าหมายภาวะผูน้ า (Leadership Track) ครูจะตอ้งอยูใ่นบทบาทเป็นผูน้ าทั้งในโรงเรียน

และกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป้าหมายพิเศษ (Special Track) ครูจะมีส่วนร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการและกลายเป็น

แกนหลกัท่ีแขง็แรงท่ีมีลกัษณะพิเศษลุ่มลึกในความรู้และความสามารถทางทกัษะท่ีจะ

ผลกัดนัสิงคโปร์ใหไ้ปสู่การเป็นผูน้ า 

นอกจากน้ี สิงคโปร์ยงัก าหนดสมรรถนะพื้นฐานทางความรู้ ทกัษะและบุคลิกภาพทาง
อาชีพท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ นั้น กระบวนการส่งเสริมประกอบดว้ยสมรรถนะการวางแผน 
(Performance Planning) สมรรถนะการให้ค  าแนะน า (Performance Coaching) และสมรรถนะการ
ประเมิน (Performance Evaluation)  
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สมรรถนะการวางแผน (Performance Planning) ครูจะเร่ิมตน้จากการประเมินตนเองและ
พฒันาเป้าหมายการสอน สร้างนวตักรรมของเคร่ืองมือ และพฒันาตนเองท่ีโรงเรียนพฒันาความ
เป็นมืออาชีพ และพฒันารายบุคคล ในการก าหนดเป้าหมายน้ีจะต้องมีการอภิปรายท าความ 
ตกลงร่วมกบัทีมบริหาร จนเป็นตวัช้ีวดัของแต่ละบุคคล 

สมรรถนะการให้ค  าแนะน า (Performance Coaching) จะท าบทบาทให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ
ระหวา่งการปฏิบติังานระหวา่งปีการศึกษา 

สมรรถนะการประเมิน (Performance Evaluation) จะช่วยประเมินงานเม่ือส้ินปีเพื่อเล่ือน
ไปสู่ระดบัต่อไป บนพื้นฐานของแนวโน้มการประมาณศกัยภาพ (Current Estimated Potential –
CEP) ผูท่ี้ท าบทบาทประเมินศกัยภาพปัจจุบนัจะเป็นทีมงานอาวุโสซ่ึงตอ้งเคยปฏิบติังานและสังเกต
การปฏิบติังาน ดูแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

สิงคโปร์ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาและจดังบประมาณเพื่อสนบัสนุน สร้างแรงจูงใจให้ครู
มีคุณภาพการศึกษาและพฒันาตนเองดว้ยรูปแบบ แนวคิดหลากหลายต่อการพฒันาครู ส่งเสริมให้
ครูอยูใ่นระบบ เช่น CONNECT การสร้างความต่อเน่ืองของพนัธสัญญาและประสบการณ์ โดยจะมี
การดูแลผลประโยชน์ในรูปของบ านาญหรือเงินตอบแทนเม่ือออกจากการปฏิบติังาน , GROW 
(Growth, Recognition, Opportunity, Well-Being) โปรแกรมน้ีจะเป็นระบบการเพิ่มรายไดข้องครูท่ี
เขา้ร่วมโปรแกรมดว้ยการปฏิบติังานพิเศษอย่างเป็นระบบตามความสามารถและศกัยภาพของครู 
แต่ละคน, TEACH Framework ขอบเขตของงานน้ีจะส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพผา่นเทคนิคและ
นวตักรรม สร้างสัญญาท่ีท าให้ครูมัน่ใจว่าจะมีผูค้อยให้ค  าแนะน าทั้งท่ีเป็นทรัพยากรบุคคลใน
โรงเรียน ผูใ้หค้  าแนะน าทั้งครูและโรงเรียนดว้ยระบบออนไลน์ เสริมสร้างแรงบนัดาลใจท่ีจะท าให้
ครูพฒันาวฒิุการศึกษาท่ีสูงข้ึน สร้างโอกาสความกา้วหนา้ในวชิาชีพดว้ยการเพิ่มต าแหน่งหนา้ท่ีการ
ปฏิบติังานในสถานศึกษาและต าแหน่งพิเศษในกระทรวง  จดัการประสานงานให้เกิดความส าเร็จ
ของงาน การใช้ชีวิตท่ีมีความยืดหยุ่น มีการเตรียมคู่มือการจดัการในแต่ละระดับของชั้นเรียน 
หลักสูตร ภาระหน้าท่ีงานในโรงเรียน เพื่อลดหน้าท่ีงานหลักของครู เป็นต้น ทั้งน้ี หน่วยงาน
ทางการศึกษาของสิงคโปร์จะมีโปรแกรม โครงการ ยุทธวิธีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละปี ซ่ึงจะเป็นส่วน
ช่วยและผลกัดนัใหค้รูไปสู่การพฒันาตนเองเพื่อน าสิงคโปร์ไปสู่การเป็นผูน้ า  

 
ตอนที ่7 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดทฤษฎีมาเป็นกรอบความคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี

ระบบ (ทรงพล  เจริญค า, 2555: 335-336 และทองอินทร์  วงศโ์สธร, 2552: 153-157) ประกอบดว้ย 
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ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ผลผลิต (Output) และ 

ผลสะทอ้นกลบั (Feedback) 

2. จากการวิเคราะห์ ทฤษฎีระบบ (System Theory) รูปแบบการพฒันารูปแบบการพฒันา

คณาจารยข์อง Orlich รูปแบบหลกัท่ี 4 รูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน  (Trainer-

Based Models) รูปแบบยอ่ยท่ี 1 รูปแบบการแลกเปล่ียน (Exchange) รูปแบบยอ่ยท่ี 2 การประสาน

ความร่วมมือ (Linking –Agent) รูปแบบย่อยท่ี 3 รูปแบบการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer-

Coaching)  รูปแบบย่อยท่ี 4 รูปแบบผูส้นบัสนุน (Advocy) รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอน

เน้ือหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching–SKfT) ของ White และรูปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ลกัดนั 

(Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster รวมถึงการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการพฒันา

ครู บริบทภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาครู คือ แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษา

เพื่อศตวรรษท่ี 21 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจัยส าคัญของรูปแบบการพัฒนาครูของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั คือ ประสานความร่วมมือ  (Linking Agent)   สร้างทศันคติทางบวก  (Attitude)  

ด าเนินการพฒันา  (Development) และประเมินผลการด าเนินงาน (Assessment and  Evaluation) 
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แผนภาพที ่7 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
ปัจจยัน าเข้า 

- คณาจารยผ์ูใ้หก้ารพฒันา 
- ผูรั้บการพฒันา 
- ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีใชใ้น
การพฒันา 

- หลกัสูตร 
 

กระบวนการพฒันาครู 
-การส ารวจและวเิคราะห์
ความตอ้งการของครู 
- การร่วมมือกนัวางแผน
พฒันาครู 
- การจดัท าหลกัสูตรพฒันา
ครู 
- การสร้างทศันคติความ
จ าเป็นในการพฒันาของครู
ในสถานศึกษา 
- การด าเนินการพฒันาตาม
แผนและหลกัสูตรท่ีก าหนด 

- การประเมินผลหลงัการ
พฒันา 
- การประเมินความ
สอดคลอ้งของการพฒันา 

ผลผลติจากการพฒันาครู 
- ผลการพฒันาครูตาม
วตัถุประสงค ์

- ความสอดคลอ้งกบั
บริบท 

- แนวคิด
เก่ียวกบัทกัษะ
เพื่อศตวรรษท่ี 
21 

- ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

กระบวนการพฒันาครู 
- การพฒันาหลกัสูตร 

- การบริหารหลกัสูตร 

- การด าเนินงานพฒันาครู 

- การติดตามประเมินผล
การพฒันาครู 

    

ผลสะท้อนกลบัจาก 
การพฒันาครู 

- ปัญหา/อุปสรรคจากการ
ด าเนินงานพฒันาครู 

- ความพึงพอใจของ 
ผูรั้บการพฒันา 

-  

สภาพปัจจุบัน 

บริบท 

ส่ิงแวดล้อมภายใน 

ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

กระบวนการการพฒันา
ครูทีส่นับสนุนรูปแบบ

การพฒันาครู 
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บทที ่3 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

 

การศึกษาวจิยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั และเพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาครูของ

มหาวทิยาลยัราชภฏั การดาํเนินงานไดก้าํหนดขั้นตอนวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

1. ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี 

2. ศึกษา สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

3. ร่างรูปแบบการพฒันาครู 

4. ประเมิน ร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

5. นาํเสนอรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 ข้ันตอนที ่1 ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎ ี

 ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ทฤษฎี

ระบบ) ความหมายของรูปแบบและการจดัทาํรูปแบบ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาครู การ

ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏั บริบทต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา (แนวคิด

เก่ียวกบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)  เพื่อ

กาํหนดกรอบความคิดในการวจิยั 

 ข้ันตอนที ่2 ศึกษา สภาพปัจจุบัน การพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ  

 การศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัประกอบดว้ยรายละเอียด 

 2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จาํนวนทั้งหมด 40 

แห่ง ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 14,408  คน  
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กลุ่มท่ี 2 ครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ทั้งประเทศ ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 397,733 คน ครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษา

สังกดัสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 14,681 คน รวม 412,414 

คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 ตวัแทนคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีไดม้าจาก

การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม แลว้ใช้

การเลือกกลุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 397 คน 

กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เฉพาะเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตวัแทนครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกดัสํานกั

การศึกษากรุงเทพมหานครไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จาํนวน 

395  คน  คํานวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจํานวนครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 228 คน สัดส่วนกลุ่มตวัอย่างจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 167 คน แล้วใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ 

(Stratified Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม แลว้ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง  

 2.2 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

จาํนวน 2 ฉบบั และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 1 

ฉบบั รวมทั้งหมด 3 ฉบบั คือ 

      2.2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมี

ต่อสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั แบ่งเป็น 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั เป็นแบบเลือกตอบ 10 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัในการพฒันาครู

ดา้นปัจจยันาํเขา้ในการพฒันาครู กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู และผลสะทอ้น

กลบัจากการพฒันาครู เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 40 ขอ้ 

กาํหนดความหมายตวัเลือก 

 5 หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีการปฏิบติัมาก 
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 3 หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑก์ารพิจารณาความหมาย (สมถวลิ  วจิิตรวรรณา และคณะ, 2556: 6-31) 

 ค่าเฉล่ีย   ความหมาย 

 4.51-5.00  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 

 3.51-4.50  มีการปฏิบติัมาก 

 2.51-3.50  มีการปฏิบติัปานกลาง 

 1.51-2.50  มีการปฏิบติันอ้ย 

 1.00-1.50  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีผูว้จิยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้น เป็นขอ้มูล

ประกอบการร่างรูปแบบการพฒันาครู 

ตอนที ่3 สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามหวัขอ้การพฒันา ดา้นความคิดเห็นต่อหวัขอ้

การพฒันาครูการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และการพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น

แบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 15 ขอ้  

กาํหนดความหมายตวัเลือก 

 5 หมายถึง  มีความจาํเป็นมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความจาํเป็นมาก 

 3 หมายถึง  มีความจาํเป็นปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความจาํเป็นนอ้ย 

 1 หมายถึง  มีความจาํเป็นนอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑก์ารพิจารณาความหมาย (สมถวลิ  วจิิตรวรรณา และคณะ, 2556: 6-31) 

 ค่าเฉล่ีย   ความหมาย 

 4.51-5.00  มีความจาํเป็นมากท่ีสุด 

 3.51-4.50  มีความจาํเป็นมาก 

 2.51-3.50  มีความจาํเป็นปานกลาง 

 1.51-2.50  มีความจาํเป็นนอ้ย 

 1.00-1.50  มีความจาํเป็นนอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีผูว้จิยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้น เป็นขอ้มูล

ประกอบการร่างรูปแบบการพฒันาครู 
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  2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการพฒันา

ครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั แบ่งเป็น 2 ตอน 

       ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั เป็นแบบเลือกตอบ 7 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการพฒันาครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนา ผลผลิตจากการพัฒนาครู และ 

ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 38 ขอ้ 

กาํหนดความหมายตวัเลือก 

 5 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

 3 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

 2 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 

 1 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 เกณฑก์ารพิจารณาความหมาย (สมถวลิ  วจิิตรวรรณา และคณะ, 2556: 6-31) 

 ค่าเฉล่ีย   ความหมาย 

 4.51-5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3.51-4.50  มีความพึงพอใจมาก 

 2.51-3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 

 1.51-2.50  มีความพึงพอใจนอ้ย 

 1.00-1.50  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีผูว้จิยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้น เป็นขอ้มูล

ประกอบการร่างรูปแบบการพฒันาครู 

  2.2.3 เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ในการวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยั

ราชภฏั ขอ้คาํถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1      ความคิดเห็นของคณาจารยต่์อแนวทางพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วย ปัจจยันาํเขา้ (นโยบายการพฒันาครู การเตรียมหลกัสูตร บุคลากร สถานท่ี และ

แนวทางการประเมินการสนบัสนุนการดาํเนินงาน) กระบวนการพฒันาครู (รูปแบบการพฒันาครู

แบบอ่ืน ๆ  การประเมินผลการดาํเนินงานและปรับปรุง) ผลผลิตจากการพฒันาครู (คณาจารยแ์ละ

ครูไดรั้บการพฒันาทางวชิาการร่วมกนั) 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของคณาจารย์ในด้านข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและความ

ตอ้งการในการพฒันาครู ดา้นการสอน ด้านการทาํวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการเพิ่มคุณวุฒิ และด้าน 

การเพิ่มวทิยฐานะ 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

  2.3 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยใช้วิธีหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) (บุญใจ  ศรีสถิตนรากูร, 2555: 

122) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณวฒิุหรือประสบการณ์ จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

  1. ดร.กมล  สุดประเสริฐ  

  2. ดร.นดัดา  องัสุโวทยั 

                          3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรายทุธ  เศรษฐขจร 

  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา  ดวงแกว้ 

  5. รองศาสตราจารย ์ดร.อาํนวย  เดชชยัศรี 

  หลงัจากนั้นนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

 

โดยใชสู้ตร  IOC = 
N

R∑     

เม่ือ IOC   หมายถึง   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruence) 

  R        เป็นคะแนนระดบัความสอดคลอ้งท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนประเมินในแต่ละ

ขอ้ โดยท่ี ค่า +1 หมายถึง ขอ้คาํถามสามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่จะ

วดัได ้และ -1 หมายถึง ขอ้คาํถามไม่สามารถนาํไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน 

 N เป็นจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมินความสอดคลอ้งในนั้น 

 ทั้งน้ีผูว้จิยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.6 มาใชเ้ป็นขอ้คาํถามจากผูเ้ช่ียวชาญ   ทั้ง 5 

ท่านซ่ึงไดต้รวจสอบแบบสอบถามแลว้เห็นวา่แบบสอบถามทุกขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

2.4 ความเช่ือมัน่ (Reliability)  หากมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจะดาํเนินการปรับแกใ้หส้มบูรณ์ 

แล้วผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try-out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษาประกอบดว้ย 

กลุ่มท่ี 1 คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั ผูแ้ทนของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหาร

จากคณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัส่วนกลาง จาํนวน 32 คน 
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กลุ่มท่ี 2 ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ทนของครูในสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 38 คน  

นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทั้งสองกลุ่มไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยหาสัมประสิทธ์ิ

อลัฟ่าของครอนบคั (Cronbach‘s Alpha Coefficient)  (α > 0.8)  

 

 

สูตร  α = 











−





−
∑

2

2

1
1 t

i

S
S

k
k

  (ไพศาล  วรคาํ, 2555: 282) 

 α ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  

k  จาํนวนคาํถาม 
2
iS  เป็นความแปรปรวนของคะแนนขอ้ท่ี  i  
2
tS  เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม  t  

นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการคาํนวณความเช่ือมัน่มาปรับปรุงจนไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

2.5 นําข้อมูลท่ีรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัในการพฒันาครู สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามบริบทภายนอกด้าน

แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รวมถึงความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั  

การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะดา้น

ประชากรศาสตร์ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ 

(Coefficient of Determination) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ หรือการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

 สูตรร้อยละ (Percentage)  =  

  

(บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2550: 351) 

 

 

ค่าตวัเลขทั้งหมด 
ค่าตวัเลขท่ีตอ้งการคาํนวณค่าร้อยละ × 100 
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สูตรค่าเฉลีย่ 

 X  = 
N

X
N

i
i∑

=1  

              X          หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

  ∑
=

N

i
iX

1

 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 N หมายถึง จาํนวนขอ้มูล 

(บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2550: 356) 

 

 

  สูตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สูตร 

  S = 
( )2
x X
N
−∑

  

S หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X หมายถึง  ค่าแต่ละจาํนวน 

           X  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลนั้น 

N หมายถึง  จาํนวนขอ้มูลของชุดนั้น 

(บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2550: 361-362) 

 

 

สูตร สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 

สูตร  2r  = 
SST
SSR

 

 2r  หมายถึง  สัดส่วนท่ีตวัแปร X สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ 

      ตวัแปร Y ได ้

 SSR หมายถึง  ความแปรปรวนของ Y ท่ีเกิดจาก X 

 SST หมายถึง  ความแปรปรวนของ Y ทั้งหมด 

 ถา้ 2r  มีค่ามาก  แสดงวา่ x และ y มีความสมัพนัธ์กนัมาก หรือ x สามารถอธิบาย 

การเปล่ียนแปลงของ y ไดม้าก โดยท่ี  
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 2R  = 2r  = 
ทั้งหมด  y  นของความแปรปรว

x  ที่เกิดจาก  y  นของความแปรปรว
 

 

ความหมายของสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient - r) 

1. ค่า r  เป็นลบ แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ถา้ x เพิ่ม  y 

จะลด แต่ถา้ x ลด  y จะเพิ่ม 

2. ค่า r  เป็นบวก แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ x เพิ่ม  y จะ

เพิ่มดว้ย แต่ถา้  x ลด  y จะลดลงดว้ย 

3. ถา้ r  มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและมี

ความสัมพนัธ์กนัมาก 

4. ถา้ r  มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง x และ y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มและมี

ความสัมพนัธ์กนัมาก 

5. ถา้ r  = 0 แสดงวา่ x และ y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 

 (กลัยา  วานิชย ์บญัชา, 2550: 279-280) 

การวเิคราะห์การถดถอยพหุ หรือการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 

Analysis) ตวัแปรตามหรือตวัแปรเกณฑ ์1 ตวั มีระดบัการวดัอนัตรภาคชั้นหรืออตัราส่วน ส่วน 

ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรทาํนายมีตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป มีระดบัการวดัอนัตรภาคชั้นหรืออตัราส่วน 

 

สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 

ii XbXbXbaY ++++= ...ˆ
2211

 

เม่ือ  Ŷ  แทน ค่าตวัแปรตามท่ีไดจ้ากการทาํนาย 

  a   แทน ค่าคงท่ี หรือ ค่าตดัแกน Y (Y- Intercept) 

  ib   แทน ค่าความชนั  (Slope) หรือค่า Unstandardized Regression  

    coefficient ตวัท่ี i 

  iX   แทน ค่าตวัแปรอิสระตวัท่ี i 

สมการการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z
iXiXXy ZZZZ βββ +++= ...ˆ

211 2  
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เม่ือ  iβ  แทน  สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized 

      Regression Coefficient) ตวัท่ี i 

(ชยัวชิิต  เชียรชนะ, 2558: 22-23) 

ทั้งน้ี ผูว้จิยัเลือกตวัแปรกลุ่มปัจจยันาํเขา้และกลุ่มกระบวนการท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.48  ข้ึนไป เป็นตวัแปรท่ีเลือกเป็นตวัแปรประกอบการร่างรูปแบบการพฒันาครู 

 2.7 วเิคราะห์ผล นาํขอ้มูลท่ีรวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัเพื่อใหไ้ดส้ภาพปัจจุบนัของรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ข้ันตอนที ่3 ร่างรูปแบบการพฒันาครู 

3.1 นาํแนวคิด ทฤษฎีระบบ (System Theory) รูปแบบการพฒันาคณาจารยข์อง Orlich 

รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน (Trainer-Based Models) 3 รูปแบบ

ยอ่ย คือ รูปแบบยอ่ยการประสานความร่วมมือ (Linking – Agent) รูปแบบยอ่ยการสอนโดยเพื่อน

ร่วมงาน (Peer-Coaching) รูปแบบย่อยผูส้นับสนุน (Advocacy) รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอน

เน้ือหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching – SKfT) ของ White และรูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั 

(Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster  วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ เป็น

กระบวนการพัฒนาครู รายละเอียดดังตารางท่ี 2 หน้า 75 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ

มหาวทิยาลยัราชภฏั ความพึงพอใจของผูบ้ริหารและครูต่อการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัมา

เป็นขอ้มูลในการศึกษาสภาพปัจจุบนัของรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

3.2 ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําร่างแผนรูปแบบ 

การพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ในการวิจยั เร่ือง รูปแบบ 

การพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ขอ้คาํถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1      ความคิดเห็นของคณาจารยต่์อแนวทางพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกอบด้วย ปัจจยันาํเขา้ (นโยบายการพฒันาครู การเตรียมหลกัสูตร บุคลากร สถานท่ี และ

แนวทางการประเมินการสนบัสนุนการดาํเนินงาน) กระบวนการพฒันาครู (รูปแบบการพฒันาครู

แบบอ่ืน ๆ  การประเมินผลการดาํเนินงานและปรับปรุง) ผลผลิตจากการพฒันาครู (คณาจารยแ์ละ

ครูไดรั้บการพฒันาทางวชิาการร่วมกนั) 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของคณาจารย์ในด้านข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและความ

ตอ้งการในการพฒันาครู ดา้นการสอน ด้านการทาํวิจยัในชั้นเรียน ดา้นการเพิ่มคุณวุฒิ และด้าน 

การเพิ่มวทิยฐานะ 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ผูเ้ช่ียวชาญในการสมัภาษณ์คร้ังน้ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ผูมี้ประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

2. ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัคณบดีหรือรองคณบดี 

3. ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 การวเิคราะห์ขอ้ความ (Content Analysis) เพื่อใชส้รุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ 

3.3 วเิคราะห์ขอ้มูลจดัทาํร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัตามทฤษฎีระบบ 

แนวความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั  ความพึงพอใจของครูต่อ 

การพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ผลการการสัมภาษณ์เชิงลึกของคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบ 

การพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยมีวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

3.3.1 แบบสอบถามแนวความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั  

ความพึงพอใจของครูต่อการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั

พิจารณาขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้น เป็นขอ้มูลประกอบการร่างรูปแบบ

การพฒันาครู 

3.3.2 เพื่อยืนยนัวา่ตวัแปรจากขอ้คาํถามท่ีถูกคดัเลือก เป็นตวัแปรท่ีเหมาะสม จึงนาํตวัแปร

กลุ่มปัจจยันาํเขา้และตวัแปรกลุ่มกระบวนการท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.48  ข้ึนไป มา

เป็นตวัแปรท่ีนาํมาประกอบในร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

3.3.3 นาํผลการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพิจารณาเพิ่มเติมในแต่ละขั้นของรูปแบบการพฒันาครู

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัอีกคร้ัง 

 ข้ันตอนที ่4 ประเมิน ร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 ประเมินร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัจากงานวิจยัโดยใชป้ระชุมกลุ่ม

ยอ่ย (Focus group) โดยใชผู้ท้รงคุณวฒิุ/ผูบ้ริหารดา้นการผลิตและพฒันาครู คณาจารยแ์ละผูบ้ริหาร

ในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ทนของ 

คุรุสภา จาํนวน 11 คน  

 ผูท้รงคุณวฒิุ ในการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังน้ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. ผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัราชภฏั  

3. ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการผลิตและพฒันาครู 
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4. ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัคณบดีหรือรองคณบดี 

5. ผูป้ฏิบติังานในสาํนกัพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพ คุรุสภา  

 ข้ันตอนที ่5 นําเสนอรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ  

 นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั

นาํเสนอผลการวจิยัและรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั  
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แผนภาพที ่8 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  การดําเนินการ        ผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที ่1 

ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์  

แนวคิดทฤษฎี 

 

 

ข้ันตอนที ่2 

ศึกษา สภาพปัจจุบัน 

ของการพฒันาครู 

 

 

 

ข้ันตอนที ่3 

พฒันารูปแบบ 

การพฒันาครู 

 

 

 

 

ข้ันตอนที ่4 

ประเมิน ตรวจสอบ 

รูปแบบการพฒันาครู 

  

 

ข้ันตอนที ่5 

นําเสนอรูปแบบ 

การพฒันาครู         

ร่างรูปแบบ 

การพฒันาครูและ

กระบวนการพฒันาครู 

 

รูปแบบการพฒันาครู

และ

กระบวนการพฒันาครู 

 

กรอบแนวคิด 

ในการวจิยั 

รวบรวมขอ้มูล ทฤษฎี 

งานวจิยั การดาํเนินงานของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัและ

บริบทต่าง ๆ 

- จดัทาํเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 

- สาํรวจขอ้มูลจากบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุป 

สภาพปัจจุบนั ปัญหา

และความพึงพอใจ

ต่อการพฒันาครู  

วเิคราะห์ขอ้มูล จากแนวคิด ทฤษฎีระบบ รูปแบบการ

พฒันาคณาจารยข์อง Orlich รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอน

เน้ือหาวชิา   รูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั  ขอ้มูลสภาพปัจจุบนั 

ปัญหาและความพึงพอใจต่อการพฒันาครู ผลการสมัภาษณ์

เชิงลึก นาํปัจจยัตามทฤษฎีระบบและองคป์ระกอบการ

พฒันาครูมาพฒันารูปแบบการพฒันาครู 

รูปแบบการการพฒันาครูตาม

แนวคิดของผูท้รงคุณวฒิุ/

ผูบ้ริหารดา้นการผลิตและ

พฒันาครู คณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยั 

ราชภฏั ผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ผูแ้ทนของคุรุสภา 

- ประเมินรูปแบบการพฒันาครูและ

กระบวนการพฒันาครูตามรูปแบบการพฒันา

โดยใชป้ระชุมกลุ่มยอ่ย โดยผูท้รงคุณวฒิุ/

ผูบ้ริหารดา้นการผลิตและพฒันาครู คณาจารย์

และผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั ผูบ้ริหาร

และครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ผูแ้ทนของคุรุสภา  

 

นาํขอ้มูลจากการประชุมกลุ่มยอ่ยและจากผูใ้ชบ้ริการ

มาสงัเคราะห์และปรับปรุงใหไ้ดรู้ปแบบท่ีสมบูรณ์  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลัยราชภฏั มีวตัถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั และพฒันารูปแบบการพฒันาครูของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากสองกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารในมหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวนตวัอย่าง 397 คน และครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จาํนวนตวัอยา่ง 395 คน สัมภาษณ์เชิงลึกกบัตวัแทนคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั

ราชภฏั จาํนวน 13 คนประชุมกลุ่มย่อย ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 13 คน โดยนาํเสนอผลการวิจยัและ

แปลความหมาย ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มคณาจารย์และผู ้บริหารใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู

มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ตอนท่ี 3 สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามหวัขอ้การพฒันาความคิดเห็นดา้นการพฒันา

ครูตามแนวคิดเก่ียวกับทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 และการพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถามตามกลุ่มครูในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการพฒันา ผลผลิตการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

ตอนท่ี 6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั

กบัความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนท่ี 7 ความสัมพนัธ์ของปัจจยันาํเขา้กบักระบวนการพฒันาครูและกระบวนการพฒันา

ครูกบัผลผลิตการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในมุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั   
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ตอนท่ี 8 ผลการสัมภาษณ์ เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ตอนท่ี 9 ผลการดาํเนินการประชุมกลุ่มยอ่ย เร่ือง  รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยั

ราชภฏั 

 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถามกลุ่มคณาจารย์และผู ้บริหารใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหาร

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

            

รายการ จํานวน ร้อยละ 

เพศ  

1. ชาย  

2. หญิง 

 

151 

246 

 

38.0 

62.0 

รวม 397 100.0 

อาย ุ  

1. 20-30 ปี 

2. มากกวา่ 30 ปี-40 ปี 

3. มากกวา่ 40 ปี-50 ปี 

4. มากกวา่ 50  ปี 

 

68 

193 

97 

39 

 

17.1 

48.6 

24.4 

9.8 

รวม 397 100.0 

วฒิุการศึกษา  

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

3. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 

75 

247 

75 

 

18.9 

62.2 

18.9 

รวม 397 100.0 

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นคณาจารยใ์น

มหาวทิยาลยัราชภฏั จาํนวน 397 คน พบวา่ 
เพศ ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เป็นเพศหญิง 246 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 เพศชาย 151 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.0 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
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อายุของจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เป็นผูท่ี้มีช่วงอายุมากกว่า 30 ปี – 40 ปีมากท่ีสุด 

จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ส่วนท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คือ อายุมากกวา่ 50 ปี จาํนวน 39 คน 

คิดเป็นร้อยละ 9.8  
 ดา้นวฒิุการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เม่ือจาํแนกตามระดบัวฒิุการศึกษาจะเป็นผูท่ี้จบ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จํานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2  

ผูท่ี้จบระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีจาํนวนเท่ากนั 75 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.9  
 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหาร

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

สถานภาพปัจจุบนั ท่านดาํรงตาํแหน่ง 

1. อาจารย ์  

2. หวัหนา้ภาควชิา / ประธานสาขาวชิา 

3. ผูบ้ริหารคณะ (ผูช่้วยคณบดี, รองคณบดี, คณบดี) 

4. ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (ผูช่้วยอธิการบดี, รองอธิการบดี, อธิการบดี) 

 

330 

35 

27 

5 

 

83.1 

8.8 

6.9 

1.2 

รวม 397 100.0 

 

จากตารางท่ี 3 (ต่อ) สถานภาพปัจจุบนัของจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เม่ือจาํแนกตาม

ตาํแหน่งงาน ดํารงตาํแหน่งอาจารย์มากท่ีสุด จาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1 รองลงมา

ตาํแหน่งหัวหน้าภาควิชา / ประธานสาขาวิชา จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ส่วนตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
 
  



107 
 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหาร

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

หน่วยงานท่ีท่านสังกดั 

1. เกษตรและชีวภาพ 

2 วทิยาศาสตร์ 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4. วทิยาการจดัการ 

5. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ 

6. ศิลปกรรมศาสตร์ 

7. เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

8. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 

9 

39 

27 

47 

246 

7 

5 

9 

8 

 

2.3 

9.8 

6.8 

11.8 

62.0 

1.8 

1.2 

2.3 

2.0 

รวม 397 100.0 

ประสบการณ์การสอน 

1. 0-5 ปี  

2. มากกวา่ 5 ปี-10 ปี 

3. มากกวา่ 10 ปี -15 ปี  

4. มากกวา่ 15 ปี-20 ปี 

5. มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 

115 

132 

77 

34 

39 

 

29.0 

33.2 

19.4 

8.6 

9.8 

รวม 397 100.0 

  
จากตารางท่ี 3 (ต่อ) หน่วยงานท่ีสังกดัของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เม่ือจาํแนกตามหน่วยงาน 

คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0รองลงมาคณะ

วทิยาการจดัการ จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 นอ้ยท่ีสุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาํนวน 

5 คน ร้อยละ 1.2 

ประสบการณ์การสอนของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เม่ือจาํแนกตามประสบการณ์การสอน 

มากกวา่ 5 ปี – 10 ปี  มากท่ีสุด จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาประสบการณ์การสอน 
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0-5 ปี จาํนวน 115 คิดเป็นร้อยละ 29.0 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี – 20 ปี  

มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.6 
 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหาร

ในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 

1. อาจารย ์

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

3. รองศาสตราจารย ์  

4. ศาสตราจารย ์

 

340 

43 

10 

4 

 

85.6 

10.9 

2.5 

1.0 

รวม 397 100.0 

ความถ่ีการพฒันาครูของหน่วยงานท่าน 

1. ไม่เคยทาํ 

2. นาน ๆ คร้ัง  

3. ทุกปีการศึกษา  

4. ทุกภาคเรียน 

 

24 

73 

179 

121 

 

6.0 

18.4 

45.1 

30.5 

รวม 397 100.0 

ท่านเคยทาํหนา้ท่ีในการพฒันาครู 

1. ไม่เคยทาํ    

2. ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครู (ผูป้ระสานงาน,  

ผูด้าํเนินงาน) 

3. วทิยากร ( ผูป้ระสานงาน, ผูด้าํเนินงานและวทิยากร) 

 

66 

171 

 

160 

 

16.6 

43.0 

 

40.4 

รวม 397 100.0 

บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ีมีหนา้ท่ีดาํเนินการ 

พฒันาครู 

1. อาจารย ์

2. บุคลากรสนบัสนุน 

3. ทั้งอาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน 

 

 

157 

23 

217 

 

 

39.5 

5.8 

54.7 

รวม 397 100.0 
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 ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์กลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด เม่ือจาํแนกตามตาํแหน่งทาง

วชิาการ อาจารยม์ากท่ีสุด จาํนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 รองลงมาตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ส่วนตาํแหน่งศาสตราจารย ์จาํนวนนอ้ยท่ีสุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.0 

ความถ่ีการพฒันาครูของหน่วยงานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เม่ือจาํแนกตามการพฒันาครู 

ผูต้อบแบบสอบถามมีการพฒันาครูทุกภาคเรียนมากท่ีสุด จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 

รองลงมาพฒันาครูทุกปีการศึกษา จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และไม่พบการพฒันาครูใน

หน่วยงานเลย จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

 การทาํหน้าท่ีในการพฒันาครูของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยทาํ

หนา้ท่ีในการพฒันาครูเลยมีจาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 ส่วนท่ีเหลือมีหนา้ท่ีในการพฒันาครู

ท่ีแตกต่างกัน ทาํหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องกับการพฒันาครูสูงสุด จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 

รองลงมาทาํหนา้ท่ีวทิยากร จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4  

บุคลากรในหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีดาํเนินการพฒันาครู ในจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ทั้ง

อาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน มีจาํนวนสูงสุด 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 

 

ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละ

ผู ้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการพัฒนาครูด้านปัจจัยนําเข้าใน 

การพฒันาครู  

สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

 S ความหมาย 

 ปัจจัยนําเข้าในการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัให้มีหน่วยงานดาํเนินการ 

    พฒันาครู 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั 

    การพฒันาครู 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํแผนพฒันาครูระดบั 

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรการพฒันาครู 

    หลากหลายเร่ืองใหค้รูเลือกเขา้รับการพฒันา 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุ 

    ใหก้บัครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกตาม 

     ความตอ้งการ 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมเพื่อ 

    การพฒันาครูแต่ละหลกัสูตร 

7.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมงบประมาณสาํหรับ 

      การพฒันาครู 

8. งบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาครูมาจากงบประมาณ

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมปัจจยัสนบัสนุน

โครงการพฒันาบุคลากรดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และ

เทคโนโลยมีีความทนัสมยัและจาํนวนพอเพียง 

10.  สถานท่ีดาํเนินงานพฒันาครูใชส้ถานศึกษาท่ีครู 

       ปฏิบติังาน 

 

4.14 

 

3.88 

 

3.91 

 

3.91 

 

3.85 

 

 

3.84 

 

3.82 

 

3.66 

 

3.86 

 

 
3.76 

 

0.80 

 

0.89 

 

0.91 

 

0.88 

 

0.85 

 

 

0.90 

 

0.94 

 

0.98 

 

0.90 

 

 
1.01 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

 

 

มีการปฏิบติัมาก 

รวมเฉลีย่ 3.86 0.91 มีการปฏิบัติมาก 

X
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่ สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูดา้นปัจจยันาํเขา้ในการพฒันาครูโดยเฉล่ีย

อยูร่ะดบัมีการปฏิบติัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91  (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.66 

– 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.80 – 1.01) แสดงว่าสภาพปัจจุบนัปัจจยันาํเขา้ในการ

พฒันาครูมีการปฏิบัติมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดให้มีหน่วยงาน

ดาํเนินการพฒันาครู ดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 รองลงมามหาวิทยาลยั

ราชภฏัจดัทาํแผนพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตร

การพฒันาครูหลากหลายเร่ืองให้ครูเลือกเขา้รับการพฒันาดว้ยค่าเฉล่ีย 3.91 เท่ากนั ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.91 และ 0.88 ตามลาํดบั สําหรับงบประมาณท่ีใช้ในการพฒันาครูมาจากงบประมาณ

ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 

 เม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมพบว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏควร

ดาํเนินการจดัหาหน่วยงานเฉพาะสาํหรับดาํเนินการพฒันาครู การจดัทาํแผนพฒันาครูควรนาํขอ้มูล

สารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาครูมาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา  หลักสูตรพฒันาครูควรมี

หลากหลายเร่ือง 
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ตารางที ่5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูดา้นกระบวนการพฒันาครู   

   

สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

 S ความหมาย 

กระบวนการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ 

    วางแผนและเตรียมการพฒันาครู 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ก่อนการพฒันาครู 

3.  การดาํเนินการพฒันาครูใชกิ้จกรรมอบรมและฝึกปฏิบติั 

4.    มีการวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาครูของสถานศึกษา 

      ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.  นาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      มาใชใ้นการวางแผนการพฒันา 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการเพิ่มคุณวุฒิใหก้บัครูของ

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7.  มหาวทิยาลยัราชภฏัส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน  

แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่ง 

การเรียนรู้ 

8.  มหาวทิยาลยัราชภฏัใชเ้ทคนิค Coaching ในการให้

ความรู้และส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน 

9.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ภายหลงั 

การพฒันาครู 

10.  มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินผลงานจากการฝึกอบรม 

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความพึงพอใจของ 

      ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

12. มหาวทิยาลยัราชภฏันิเทศ ติดตามผลการอบรมใน

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง 

 

3.88 

 

3.79 

3.92 

3.75 

 

3.67 

 

3.76 

 

3.75 

 

 

3.79 

 

3.84 

 

3.84 

3.96 

 

3.80 

 

3.85 

 

0.89 

 

0.91 

0.86 

0.88 

 

0.91 

 

0.91 

 

0.91 

 

 

0.94 

 

0.89 

 

0.90 

0.89 

 

0.94 

 

0.87 
 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

มีการปฏิบติัมาก 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

X
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สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

 S ความหมาย 

      วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง 

      แผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินและพฒันาหลกัสูตรให ้

      สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครู 

      

 

3.80 

 

3.82 

 

 

0.91 

 

0.91 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

รวมเฉลีย่ 3.81 0.90 มีการปฏิบัติมาก 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูด้านกระบวนการพฒันาครูโดยเฉล่ียอยู่

ระดบัมีการปฏิบติัมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 (ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.67 –  

3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.86 – 0.94) แสดงว่า สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูดา้น

กระบวนการพฒันาครูมีการปฏิบติัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ สภาพปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏั

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการพฒันาดว้ยค่าเฉล่ียสูงสุด 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 

รองลงมาการดาํเนินการพฒันาครูใช้กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบติัดว้ยค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.86 ส่วนการนาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวาง

แผนการพฒันามีค่าตํ่าสุด ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 

   เ ม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีมีค่า เฉล่ียสูงกว่าค่ า เฉล่ียรวมพบว่า   กระบวนการพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมการพัฒนาครู การ

ดาํเนินการพฒันาครูใช้กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบติั เม่ือส้ินสุดการพฒันามีการประเมินความรู้ 

ผลงานจากการฝึกอบรม รวมถึงความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการพฒันาต่อกระบวนการพฒันา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัจดัประเมินความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการ

ดาํเนินงานพฒันาครู รวมถึงประเมินและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของ

ครู 

  

X



114 
 

ตารางที ่6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัในการพฒันาครูดา้นผลผลิตการพฒันาครู    

 

สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

 S ความหมาย 

ผลผลติการพฒันาครู 

1. ความรู้และทกัษะท่ีครูไดรั้บจากการพฒันามีความเพียงพอ

ต่อการพฒันาการเรียนการสอน 

2. ครูมีวฒิุการศึกษาเพิ่มข้ึน 

3. ครูมีวทิยฐานะเพิ่มข้ึน 

4. ครูมีความพึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

5. ครูจดัทาํวจิยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน 

6. ครูจดัทาํส่ือประกอบการสอนเพิ่มข้ึน 

7. ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียน 

      การสอน 

8. สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวทิยาลยั 

      ราชภฏัมีการจดักิจกรรมร่วมกนัทางดา้นวชิาการมากข้ึน 

9. คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัมีเอกสาร ตาํรา หนงัสือ 

       อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพฒันาครูเพิ่มข้ึน 

10.  คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏั ครูของสถานศึกษา 

       ขั้นพื้นฐานมีการส่ือสารทางวชิาการผา่นระบบเครือข่าย 

 

 

3.93 

 

3.91 

3.94 

3.92 

3.86 

3.85 

3.86 

 

3.80 

 

3.80 

 

3.77 

 

 

0.82 

 

0.84 

0.83 

0.81 

0.91 

0.85 

0.82 

 

0.88 

 

0.89 

 

0.91 

 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

มีการปฏิบติัมาก 

มีการปฏิบติัมาก 

มีการปฏิบติัมาก 

มีการปฏิบติัมาก 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

รวมเฉลีย่ 3.86 0.86 มีการปฏิบัติมาก 

 

  จากตารางท่ี 6 พบว่า สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูด้านผลผลิตการพฒันาครู โดยเฉล่ียอยู่

ระดบัมีการปฏิบติัมากดว้ยค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.77 – 3.94 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.81 – 0.91) แสดงวา่ สภาพปัจจุบนัผลผลิตการพฒันาครูมีขั้นตอน

การทํางานท่ี มีการปฏิบัติมากในทิศทาง ท่ี น่าพึ งพอใจ เ ม่ือพิจารณารายข้อพบว่า  ค รู มี 

วิทยฐานะเพิ่มข้ึนระดับการปฏิบัติมากสูงสุดด้วยค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.83 

รองลงมาความรู้และทกัษะท่ีครูไดรั้บจากการพฒันามีความเพียงพอต่อการพฒันาการเรียนการสอน 

มีค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 ส่วนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูของ

X
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สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการส่ือสารทางวิชาการผา่นระบบเครือข่าย มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 

  เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมพบวา่   ผลผลิตการพฒันาครู ครูมีความรู้

และทกัษะเพียงพอต่อการพฒันาการเรียนการสอน  จดัทาํส่ือประกอบการสอนเพิ่มข้ึน มีการทาํวิจยั

ในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน มีวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ครูมีวทิยฐานะเพิ่มข้ึน ครูมีความพึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

 

ตารางที ่7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัในการพฒันาครูดา้นผลสะทอ้นกลบัจาก 

การพฒันาครู   

 

สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S ความหมาย 

 ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งของ 

     ผลการดาํเนินงานกบับริบทของสถานศึกษา 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการประเมินความสอดคลอ้ง

ของผลการดาํเนินงานกบันโยบายของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการประเมินความสอดคลอ้ง

ของผลการดาํเนินงานกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวทิยาลยั 

     ราชภฏัมีการนาํปัญหา/อุปสรรค จากการดาํเนินงาน 

    พฒันาครูมาพิจารณาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

5. ครูเกิดแรงจูงใจในการพฒันาตนเองดา้นอ่ืน ๆ 

 

 

3.86 

 

3.91 

 

3.85 

 

3.85 

 

 

3.87 

 

0.86 

 

0.82 

 

0.85 

 

0.86 

 

 

0.87 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

 

มีการปฏิบติัมาก 

 

รวมเฉลีย่ 3.87 0.85 มีการปฏิบัติมาก 

 

  จากตารางท่ี 7 พบว่า สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครู มีผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู

อยูใ่นระดบัท่ีมีการปฏิบติัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.85 

– 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.82 – 0.87) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ดาํเนินการประเมินความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบันโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏั มี
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ค่าเฉล่ียสูงสุด 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมามหาวิทยาลัยราชภฏัประเมินความ

สอดคล้องของผลการดําเนินงานกับบริบทของสถานศึกษาด้วยค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.86 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการประเมินความสอดคล้องของผลการ

ดาํเนินงานกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการนาํปัญหา/อุปสรรค จากการดาํเนินงานพฒันาครูมาพิจารณาปรับปรุง 

การดาํเนินงานมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 และ 0.86 ตามลาํดบั 

  เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมพบวา่   ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัดาํเนินการประเมินความสอดคล้องของผลการดาํเนินงานกบันโยบายของ

มหาวทิยาลยัราชภฏั และครูเกิดแรงจูงใจในการพฒันาตนเองดา้นอ่ืน ๆ 

 

ตอนที่ 3 สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูตามหัวขอ้การพฒันาความคิดเห็นดา้นการพฒันาครู

ตามแนวคิดทกัษะการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และการพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 

ตารางที ่8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูตาม

ความคิดเห็นต่อหวัขอ้การพฒันาครูตามแนวคิดทกัษะการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 

 

สภาพปัจจุบันการพฒันาครูตามหัวข้อการพฒันา 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S ความหมาย 

 ความคิดเห็นต่อหัวข้อการพัฒนาครูตามแนวคิดทกัษะ

การศึกษาเพ่ือศตวรรษที ่21 

 1.  การฝึกทกัษะการเรียนรู้   

 2.  การฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 3.  การฝึกการวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

4.  การฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  

5.  การฝึกทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ 

6.  การฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

 7.  การใหค้วามรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยใีนการเรียน 

     การสอน 

8.  การฝึกทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ 

 9. การฝึกทกัษะอาชีพ 

 

 

 

4.27 

4.21 

4.21 

4.19 

4.18 

4.17 

4.17 

 

4.14 

4.15 

 

 

 

0.70 

0.72 

0.76 

0.77 

0.78 

0.77 

0.73 

 

0.77 

0.81 

 

 

 

มีความจาํเป็นมาก 

มีความจาํเป็นมาก 

มีความจาํเป็นมาก

มีความจาํเป็นมาก

มีความจาํเป็นมาก

มีความจาํเป็นมาก

มีความจาํเป็นมาก 

 

มีความจาํเป็นมาก

มีความจาํเป็นมาก
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สภาพปัจจุบันการพฒันาครูตามหัวข้อการพฒันา 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S ความหมาย 

  10. การสอนท่ีสอดแทรกทกัษะการเรียนรู้โลกและ 

        วฒันธรรม 

4.13 0.79 มีความจาํเป็นมาก 

 

รวมเฉลีย่ 4.18 0.76 มีความจําเป็นมาก 

   

  จากตารางท่ี 8 พบว่า ความคิดเห็นต่อหัวขอ้การพฒันาครูตามแนวคิดทกัษะการศึกษาเพื่อ

ศตวรรษท่ี 21 โดยรวมผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดว่า การพฒันาครูตามการศึกษาเพื่อ

ศตวรรษท่ี 21 มีความจาํเป็นมาก ด้วยค่าเฉล่ียรวม 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 (ค่าเฉล่ีย

ระหวา่ง 4.13 – 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.70 – 0.81)  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การ

ฝึกทกัษะการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 รองลงมาการฝึกทกัษะการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณและการฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ  4.21 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.72 และ 0.76 ตามลําดับ สําหรับการสอนท่ีสอดแทรกทักษะการเรียนรู้โลกและ

วฒันธรรม มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมพบว่า  หัวขอ้การพฒันาครูตามแนวคิด

ทกัษะการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความจาํเป็นมาก คือ การฝึกทกัษะการเรียนรู้  การฝึกทกัษะ

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการฝึกการวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

ตารางที ่9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครู

ตามหวัขอ้ความคิดเห็นต่อหวัขอ้การพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สภาพปัจจุบันของการพฒันาครูตามหัวข้อการพฒันา 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S ความหมาย 

การพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

1. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

2. พฒันาความรู้เก่ียวกบัภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

3. พฒันาคุณภาพการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

4. การใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายความร่วมมือระหวา่ง 

     ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

5. จดัใหมี้ศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) การเตรียมการ 

     กา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

4.12 

4.06 

4.15 

3.95 

 

4.01 

 

0.79 

0.80 

0.86 

0.81 

 

0.78 

 
 

มีความจาํเป็นมาก 

มีความจาํเป็นมาก 

มีความจาํเป็นมาก 

มีความจาํเป็นมาก 

 

มีความจาํเป็นมาก 

รวมเฉลีย่ 4.06 0.81 มีความจําเป็นมาก 
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  จากตารางท่ี 9 พบว่า ความคิดเห็นต่อหัวข้อการพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนโดยรวมผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดว่า การพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีความจาํเป็นมาก ค่าเฉล่ียรวม 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.95 – 

4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.78 – 0.86) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า พฒันาคุณภาพ 

การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 รองลงมาการให้

ความรู้เก่ียวกบัความร่วมมือของประชาคมอาเซียนมีค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 

สาํหรับการใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายความร่วมมือระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียนมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 

  เม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมพบว่า  หัวข้อการพฒันาครูรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

ความรู้เก่ียวกบัภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน  และการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

 

ตอนที ่4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มครูในสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที ่10 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของครูในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

เพศ  

1. ชาย  

2. หญิง 

 

118 

277 

 

29.9 

70.1 

รวม 395 100.0 

อาย ุ  

1. 20-30 ปี 

2. มากกวา่ 30 ปี-40 ปี 

3. มากกวา่ 40 ปี-50 ปี 

4. มากกวา่ 50  ปี 

 

146 

116 

60 

73 

 

37.0 

29.4 

15.2 

18.5 

รวม 395 100.0 

 



119 
 

จากตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 395 คน พบวา่ 

เพศของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เป็นเพศหญิง 277 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 เพศชาย 118 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.9 กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   
อายขุองกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด เป็นผูท่ี้มีช่วงอายุ 20- 30 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 146 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.0 ส่วนท่ีมีจํานวนน้อยท่ีสุด คือ ช่วงอายุมากกว่า  40 ปี -50 ปี  จ ํานวน 60 คน  

คิดเป็นร้อยละ 15.2  

 ตารางที ่10 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

วฒิุการศึกษา  

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

2. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

3. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

 

278 

115 

2 

 

70.4 

29.1 

0.5 

รวม 395 100.0 

สถานศึกษาท่ีปฏิบติังานเปิดสอนระดบัชั้น 

1. อนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. อนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3. อนุบาลถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

4. ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

5. ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

6. ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

7. มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 

74 

70 

3 

20 

11 

10 

207 

 

18.7 

17.7 

0.8 

5.1 

2.8 

2.5 

52.4 

รวม 395 100.0 

ท่านดาํรงตาํแหน่ง 

1.ครูผูช่้วย 

2. คศ.1 

3. คศ.2  

4. คศ.3 

 

99 

102 

116 

78 

 

25.1 

25.8 

29.4 

19.7 

รวม 395 100.0 
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จากตารางท่ี 10 (ต่อ) วุฒิการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เม่ือจาํแนกตามระดับวุฒิ

การศึกษาจะเป็นผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด จาํนวน 278 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70.4 ผูท่ี้จบระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5  
 สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานเปิดสอนระดับชั้ นของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด เม่ือจาํแนกตาม

ระดับชั้ นท่ีเปิดสอนของสถานศึกษาท่ีปฏิบติังาน พบว่า  สถานศึกษาเปิดสอนชั้ นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 1-6 สูงสุด จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4  รองลงมาสถานศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7  สําหรับสถานศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาลถึง

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 นอ้ยท่ีสุดจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8   

 ด้านตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม ในจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เม่ือจาํแนกตาม

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามดาํรงตาํแหน่ง คศ. 2 สูงสุดจาํนวน 116 คน คิด

เป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาดาํรงตาํแหน่ง คศ. 1 จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 สําหรับ

ตาํแหน่ง คศ. 3 มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 
 

ตารางที ่10 แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของครูในสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั (ต่อ) 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

หน่วยงานท่ีท่านสังกดั 

1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

201 

194 

 

50.9 

49.1 

รวม 395 100.0 

ประสบการณ์การสอน   

1. 0-5 ปี  

2. มากกวา่ 5 ปี-10 ปี 

3. มากกวา่ 10 ปี -15 ปี 

4. มากกวา่ 15 ปี-20 ปี 

5. มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 

124 

96 

52 

33 

90 

 

31.4 

24.3 

13.2 

8.4 

22.8 

รวม 395 100.0 
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  จากตารางท่ี 10 (ต่อ) หน่วยงานท่ีสังกดัของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

เม่ือจาํแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 ใกลเ้คียงกบั

สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 

   ประสบการณ์การสอนของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด เม่ือจาํแนกตาม

ประสบการณ์การสอน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การสอนสูงสุด คือ ประสบการณ์

การสอน 0 - 5 ปี จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมาประสบการณ์การสอนมากกวา่ 5 ปี 

– 10 ปี จาํนวน 961 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 สําหรับประสบการณ์การสอนตํ่าสุด คือ ประสบการณ์       

การสอนมากกวา่ 15 ปี – 20 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 

            

ตอนที ่5 ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการพฒันา ผลผลิตการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันา 

ตารางที ่11  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจของครูในสถานศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

 

สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

X  S ความหมาย 

ปัจจัยนําเข้า 

1. สาํรวจครูเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการพฒันา 

2. สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้ 

3.  สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ 

5.  สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ 

6.  สาํรวจครูเก่ียวกบัภาษาของประเทศในอาเซียน 

7. สาํรวจครูเก่ียวกบัการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

8.  สาํรวจครูเก่ียวกบัความรู้กฎหมายความร่วมมือ 

     ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียน 

9.  มีการวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาครูจากขอ้มูลท่ีสาํรวจ 

10. มีการวางแผนการพฒันาร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา 

     ขั้นพื้นฐานกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

4.06 

4.07 

4.05 

4.02 

4.09 

3.94 

3.93 

3.77 

 

4.00 

4.00 

 

 

0.70 

0.66 

0.68 

0.74 

0.76 

0.81 

0.77 

0.81 

 

0.77 

0.80 

 

 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 
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สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

X  S ความหมาย 

11.  มีการนาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษา 

       ขั้นพื้นฐานมาใชใ้นการวางแผน การพฒันา 

 12. มีหลกัสูตรการพฒันาให้ครูของสถานศึกษาระดบั 

       การศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกเขา้รับการพฒันา 

 13.  มีการจดัทาํหลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุใหค้รูเลือกตาม 

        ความตอ้งการ 

 14.  สถานท่ีดาํเนินงานพฒันาครูใชส้ถานศึกษาท่ีครู 

       ปฏิบติังาน 

 15. งบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาครูมาจากงบประมาณ 

       ของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.05 

 

4.11 

 

4.09 

 

4.09 

 

3.99 

 

0.75  

 

0.72 

 

0.77 

 

0.75 

 

0.81 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

รวมเฉลีย่ 4.02 0.75 มีความพงึพอใจมาก 

  
จากตารางท่ี 11 พบวา่ ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

ประเด็นการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นปัจจยันาํเขา้ ในการพฒันาครูโดยเฉล่ียอยูร่ะดบัมี

ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.77 – 4.11 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.66 – 0.81) แสดงวา่ สภาพปัจจุบนัมีความพึงพอใจมากต่อปัจจยั

นาํเขา้ในการพฒันาครู เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีหลกัสูตรการพฒันาให้ครูของสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกเข้ารับการพฒันามีความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.11 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมาสํารวจครูเก่ียวกบัทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ มีการจดัทาํ

หลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิให้ครูเลือกตามความตอ้งการและสถานท่ีดาํเนินงานพฒันาครูใช้สถานท่ีครู

ปฏิบติังานมีความพึงพอใจมากดว้ยค่าเฉล่ีย 4.09 เท่ากนัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76, 0.77และ 0.75 

ตามลาํดบั สําหรับประเด็นการพฒันาครูเก่ียวกบัสํารวจครูเก่ียวกบัความรู้กฎหมายความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความพึงพอใจมากดว้ยค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3.77 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.81 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมพบวา่  ครูมีความพึงพอใจท่ีมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสาํรวจหวัขอ้เร่ืองท่ีครูตอ้งการพฒันา ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ ภาษาของประเทศในอาเซียน การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ ครู 
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พึงพอใจต่อหลกัสูตรหลากหลายให้เลือกเขา้รับการพฒันา  ทั้งหลกัสูตรฝึกอบรมและหลกัสูตรเพิ่ม

คุณวฒิุ หากเป็นไปไดส้ถานท่ีพฒันาครูควรใชส้ถานท่ีท่ีครูปฏิบติังาน 

ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจของครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้น

กระบวนการพฒันาครู 

 

สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

X  S ความหมาย 

กระบวนการพฒันาครู 

1. จดักิจกรรมสร้างทศันคติทางบวกต่อการพฒันาตนเอง 

2. จดักิจกรรมเสริมแรงทางบวกกบัผูเ้ขา้รับการพฒันา 

3. จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. จดักิจกรรมอบรมท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัส่งเสริมกิจกรรมศึกษา ดูงาน และ

แลกเปล่ียนความรู้ 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํวจิยัในชั้นเรียน 

7. ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนผา่นการ Coaching 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัร่วมนิเทศ ติดตามผลการพฒันาครู 

 

4.19 

4.18 

4.16 

3.99 

4.01 

 

4.10 

4.01 

4.10 

 

0.73 

0.72 

0.73 

0.84 

0.84 

 

0.80 

0.81 

0.79 

 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

รวมเฉลีย่ 4.09 0.78 มีความพงึพอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 12  พบวา่ ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

ประเด็นการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นกระบวนการพฒันาครูโดยเฉล่ียอยูร่ะดบัมีความ

พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.99 – 4.19 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.72 – 0.84)  แสดงว่า สภาพปัจจุบนักระบวนการพฒันาครูมีความ 

พึงพอใจระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ประเด็นกระบวนการพฒันาครู คือ  การจดักิจกรรม

สร้างทัศนคติทางบวกต่อการพฒันาตนเองมีความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.19 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73  รองลงมาการจดักิจกรรมอบรมเสริมแรงทางบวกกบัผูเ้ขา้รับการพฒันามี

ความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 สําหรับกิจกรรมอบรมท่ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัมีความพึงพอใจมากดว้ยค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3.99 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมพบว่า  มหาวิทยาลัยราชภฏัควรจัด

กิจกรรมสร้างทศันคติทางบวกต่อการพฒันาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงทางบวกต่อการพฒันา ให้
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ความรู้เก่ียวกบัการทาํวจิยัในชั้นเรียน ควรดาํเนินการพฒันาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วน

ร่วมกบัสถานศึกษา นิเทศ ติดตามผลการพฒันาครู 

ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจของครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้น

ผลผลิตการพฒันาครู 

 

สภาพปัจจุบันการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

X  S ความหมาย 

ผลผลติการพฒันาครู 

1.   ครูมีวฒิุการศึกษาเพิ่มข้ึน 

2.  ครูมีวทิยฐานะเพิ่มข้ึน 

3.  ครูมีความพึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

4.   ครูทาํวจิยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน 

5.  ครูจดัทาํส่ือประกอบการสอนเพิ่มข้ึน 

6.  ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักิจกรรม 

 การเรียนการสอน 

7.  ครูมีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่มข้ึน 

8.  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

9.  คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัมีเอกสาร ตาํรา 

หนงัสือ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพฒันาครูเพิ่มข้ึน 

10.  คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏั ครูของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการส่ือสารทางวชิาการผา่น

ระบบเครือข่าย 

11.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรท่ีเขา้รับการพฒันา 

 

4.28 

4.22 

4.18 

4.14 

4.09 

4.10 

 

4.26 

4.23 

 

4.14 

 

 

4.06 

 

 

4.12 

 

0.68 

0.75 

0.72 

0.75 

0.71 

0.68 

 

0.66 

0.67 

 

0.78 

 

 

0.77 

 

 

0.73 

 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

 

มีความพึงพอใจมาก 

รวมเฉลีย่ 4.17 0.79 มีความพงึพอใจมาก 

 
จากตารางท่ี 13  พบว่า ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ต่อประเด็นการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านผลผลิตการพฒันาครูโดยเฉล่ียอยู่ระดบัมี
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ความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.06 – 4.28 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.66-0.78)  แสดงว่า สภาพปัจจุบันผลผลิตการพฒันาครูมี 

ความพึงพอใจระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ครูมีวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมาครูมี

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่มข้ึนมีความพึงพอใจมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.26 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.66 สาํหรับคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏั ครูของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ

ส่ือสารทางวิชาการผา่นระบบเครือข่าย มีความพึงพอใจมากดว้ยค่าเฉล่ียตํ่าสุด 4.06 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.77 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมพบวา่  ครูมีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

เพิ่มข้ึนและสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ครูมีวุฒิการศึกษา

เพิ่มข้ึน ครูมีวทิยฐานะเพิ่มข้ึน ครูมีความพึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

 

ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจของครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั  

ดา้นผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

 

สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

X  S ความหมาย 

 ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความสอดคลอ้ง

ของผลการดาํเนินงานกบับริบทของสถานศึกษา 

2.  มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการวเิคราะห์ผล 

     การดาํเนินการพฒันาครูกบัวตัถุประสงคข์อง 

      การดาํเนินงาน 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัวเิคราะห์ผลการดาํเนินการ

พฒันาครูกบัความตอ้งการพฒันาครู 

3. ครูมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

 

4.10 

 

4.12 

 

 

4.12 

 

4.22 

 

0.75 

 

0.74 

 

 

0.75 

 

0.71 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

 

มีความพึงพอใจมาก 

 

มีความพึงพอใจมาก 

รวมเฉลีย่ 4.14 0.74 มีความพงึพอใจมาก 
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จากตารางท่ี 14  พบวา่ ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ

ประเด็นการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ดา้นผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครูโดยเฉล่ียอยู่

ระดบัมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.12-

4.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.71 – 0.75)  แสดงวา่ สภาพปัจจุบนัผลสะทอ้นกลบัของการ

พฒันาครูมีความพึงพอใจระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ครูมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองใน

ดา้นต่าง ๆ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉล่ียสูงสุด 4.22 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.71 สําหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัจดัประเมินความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบั

บริบทของสถานศึกษามีความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากัน คือ 4.10 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.75 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมพบวา่  ครูมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเอง

ในดา้นต่าง ๆ 

ตอนที ่6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั

กบัความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที่ 15  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อสภาพปัจจุบันของการพฒันาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปรียบเทียบกบัความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของ

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาครู 

ระดับการปฏิบัติของ

คณาจารย์และผู้บริหารใน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ความพงึพอใจของ 

ครูในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐาน 

 X  S  แปลผล X  S  แปลผล 

ปัจจยันาํเขา้ 3.86 0.91 มาก 4.02 0.75 มาก 

กระบวนการพฒันาครู 3.81 0.90 มาก 4.09 0.78 มาก 

ผลผลิตจากการพฒันาครู 3.86 0.86 มาก 4.17 0.79 มาก 

ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 3.87 0.85 มาก 4.14 0.74 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.85 0.88 มาก 4.11 0.77 มาก 
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จากตารางท่ี 15 คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวิทยาลยัราชภฏัให้ความสําคญัต่อการพฒันา

ครู จึงมีการปฏิบติังานมากในทุกองค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั

ด้วนค่าเฉล่ียรวมระหว่าง 3.81 – 3.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.85 – 0.91 ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัทาํให้ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมาก

ดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิตระหวา่ง 4.05 – 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวา่ง 0.74 – 0.79 แสดงให้เห็น

ว่า ขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัดาํเนินงานทาํให้ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พึงพอใจระดบัมาก โดยเฉพาะผลผลิตและผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

 

ตอนที่ 7 ความสัมพนัธ์ของปัจจยันาํเขา้กบักระบวนการพฒันาครู กระบวนการพฒันาครู

กับผลผลิตการพฒันาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมุมมองของคณาจารย์และผูบ้ริหารใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั  

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยันาํเขา้กบัตวัแปรกระบวนเพือ่ศึกษาวา่  

ตวัแปรใดควรอยูใ่นรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวแปร นาํเขา้1  สัมพนัธ์  กระบวน5 

นาํเขา้2  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5, 

      กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน9, 

กระบวน10, กระบวน11, กระบวน13, กระบวน14, 

      กระบวน15,  

นาํเขา้3  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5, 

      กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน9, 

กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน13, 

      กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้4  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,  

      กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้5  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,  

      กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15 
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นาํเขา้6  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน14, 

      กระบวน15 

นาํเขา้7  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน13, 

      กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้8  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน13 

นาํเขา้9  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,  

      กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้10 สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5, 

      กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน10, 

กระบวน13, กระบวน15 

ตวัแปรนาํเขา้ 1- 10 และ ตวัแปรกระบวนการ 1-15 มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั

ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.401 - 0.668 สะทอ้นให้เห็นวา่ เม่ือค่าตวัแปรนาํเขา้เพิ่มค่า 

ตวัแปรกระบวนจะเพิ่มตาม เม่ือค่าตวัแปรนําเขา้ลดลงค่าตวัแปรกระบวนจะลดตาม และไม่มี 

ตวัแปรชุดใดท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

  โดยเฉพาะตวัแปร รวม 4 ตวัแปร คือ ตวัแปรนาํเขา้4 นาํเขา้5 นาํเขา้6 และนาํเขา้9 ท่ีสามารถ

ทาํนายตวัแปรกระบวนไดค้รบทุกตวัแปร 

 ตวัแปรนาํเขา้4  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรการพฒันาครูหลากหลายเร่ืองใหค้รู 

     เลือกเขา้รับการพฒันา 

  ตวัแปรนาํเขา้5 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิใหก้บัครูเลือกศึกษา 

ตวัแปรนาํเขา้6 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมเพื่อการพฒันาครูแต่ละ 

   หลกัสูตร 

  ตวัแปรนาํเขา้9 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมปัจจยัสนบัสนุนโครงการพฒันาบุคลากร 

    ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยมีีความทนัสมยัและจาํนวนพอเพียง 
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 กาํหนดให ้

 X แทนตวัแปรปัจจยันาํเขา้ 

 Y แทนตวัแปรกระบวนการ 

 จากการวเิคราะห์ความถดถอยพหุ  (Multiple  Regression) โดยมีตวัแปรปัจจยันาํเขา้เป็น 

ตวัแปรอิสระและตวัแปรกระบวนการเป็นตวัแปรตามจะไดส้มการ ดงัน้ี 

 5107491 129.0126.0163.0168.0335.0360.0 XXXXXY +++++=  

792.0=R  627.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 1 สูงถึง 62.7% 

 8492 200.0276.0335.0635.0 XXXY +++=  

710.0=R  505.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 3 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 2 อยูท่ี่ 50.5% 

 71493 169.0189.0227.0226.0717.0 XXXXY ++++=  

680.0=R  462.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 3 อยูท่ี่ 46.2% 

 83954 146.0255.0233.0258.0363.0 XXXXY ++++=  

746.0=R  556.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 4 อยูท่ี่ 55.6% 

 85935 096.0205.0290.0329.0133.0 XXXXY ++++=  

792.0=R  627.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 5 สูงถึง 62.7% 

 36496 169.0178.0192.0312.0428.0 XXXXY ++++=  

714.0=R  510.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 6 อยูท่ี่ 51.0% 

 710497 186.0182.0266.0209.0520.0 XXXXY ++++=  

679.0=R  539.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 7 สูงถึง 53.9% 

 79448 136.0319.0168.0366.0608.0 XXXXY ++++=  

792.0=R  462.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 8 อยูท่ี่ 46.2% 
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 1108399 164.0165.0154.0218.0149.0516.0 XXXXXY +++++=  

700.0=R  489.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 9 สูงถึง 48.9% 

 475510 139.0215.0165.0269.0782.0 XXXXY ++++=  

675.0=R  456.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 10 อยูท่ี่ 45.6% 

 3107611 144.0147.0219.0276.0893.0 XXXXY ++++=  

695.0=R  42.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 11 อยูท่ี่ 42.0% 

 3851012 195.0218.0260.0183.0548.0 XXXXY ++++=  

695.0=R  483.02 =R  แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรทั้ง 4 ตวั สามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 12 อยูท่ี่ 48.3% 

 386913 168.0143.0216.0264.0766.0 XXXXY ++++=  

669.0=R  448.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 13 อยูท่ี่ 44.8% 

 6839514 153.0175.0214.0195.0181.0245.0 XXXXXY +++++=  

728.0=R  530.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 14 อยูท่ี่ 53.0% 

 839615 137.0206.0208.0299.0561.0 XXXXY ++++=  

700.0=R  490.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

กระบวนการ 15 สูงถึง 49.0% 

 จากสมการถดถอยเชิงพหุตวัแปรปัจจยันาํเขา้ทาํนายตวัแปรกระบวนการอยูร่ะหวา่ง  0.420 

– 0.627 อีกทั้งยงัพบวา่ ตวัแปรปัจจยันาํเขา้ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรกระบวนการ คือ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัจดัทาํแผนพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  มหาวิทยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิ

ให้กบัครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกตามความตอ้งการ, กลุ่มงบประมาณทั้งของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจดัทาํแผนพฒันาครู การจดัเตรียมบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ์

และเทคโนโลยีมีความทนัสมยัและจาํนวนพอเพียง มีอิทธิพลต่อตวัแปรกระบวนการมากกว่า 

ตวัแปรอ่ืน ส่ิงสาํคญัมีหลกัสูตรการอบรมใหค้รูเลือก 

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกระบวนกบัตวัแปรผลผลิตเพื่อศึกษาวา่ ตวัแปร

ใดควรอยูใ่นรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตัวแปร กระบวน 1 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 2 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 3 สัมพนัธ์  ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต6    

กระบวน 4 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 5 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 6 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 7 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 8 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 9 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 10 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 11 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต6, 

     ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 12 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 13 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 14 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

  กระบวน 15 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 
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ตวัแปรกระบวนการ 1-15 และ ตวัแปรผลผลิต 1- 10 มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั

ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.396 - 0.658 สะทอ้นให้เห็นวา่ เม่ือค่าตวัแปรกระบวนเพิ่ม

ค่าตวัแปรผลผลิตจะเพิ่มตาม เม่ือค่าตวัแปรกระบวนลดลงค่าตวัแปรผลผลิตจะลดตาม และไม่มี 

ตวัแปรชุดใดท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

โดยเฉพาะตวัแปรรวม 12 ตวัแปร คือ ตวัแปรกระบวน1, กระบวน4, กระบวน5, กระบวน7,

กระบวน8, กระบวน9, กระบวน10, กระบวน12, กระบวน13, กระบวน14 และกระบวน15 ท่ี

สามารถทาํนายตวัแปรผลผลิตไดค้รบทุกตวัแปร 

ตวัแปรกระบวน1 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผน 

     และเตรียมการพฒันาครู 

ตวัแปรกระบวน4     มีการวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาครูของสถานศึกษาระดบั 

     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตวัแปรกระบวน5 นาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช ้

     ในการวางแผนการพฒันา 

ตวัแปรกระบวน7 มหาวทิยาลยัราชภฏัส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน   

     แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ 

ตวัแปรกระบวน8 มหาวทิยาลยัราชภฏัใชเ้ทคนิค Coaching ในการใหค้วามรู้และ 

     ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน 

ตวัแปรกระบวน9 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ภายหลงัการพฒันาครู 

ตวัแปรกระบวน10  มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินผลงานจากการฝึกอบรม 

ตวัแปรกระบวน12 มหาวทิยาลยัราชภฏันิเทศ ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษา 

    กลุ่มเป้าหมาย 

   ตวัแปรกระบวน13 มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง 

       วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

   ตวัแปรกระบวน14 มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง 

       แผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

   ตวัแปรกระบวน15  มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 

       กบัความตอ้งการพฒันาของครู 

 กาํหนดให ้

 Y แทนตวัแปรกระบวนการ 

 Z แทนตวัแปรผลผลิต 
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 จากการวเิคราะห์ความถดถอยพหุ  (Multiple  Regression) โดยมีตวัแปรกระบวนการเป็น 

ตวัแปรอิสระและตวัแปรผลผลิตเป็นตวัแปรตามจะไดส้มการ ดงัน้ี 

16149151 146.0114.0129.0254.0182.0816.0 YYYYYZ +++++=  

782.0=R  612.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 1 สูงถึง 61.2% 

17131652 117.0159.0197.0201.0152.0773.0 YYYYYZ +++++=  

741.0=R  549.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 2 อยูท่ี่ 54.9% 

163710153 189.0147.0184.0222.0131.0601.0 YYYYYZ +++++=  

771.0=R  595.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 3 อยูท่ี่ 59.5% 

1273154 129.0185.0178.0311.0863.0 YYYYZ ++++=  

749.0=R  561.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 4 อยูท่ี่ 56.1% 

1138155 174.0219.0190.0291.0557.0 YYYYZ ++++=  

787.0=R  619.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 5 สูงถึง 61.9% 

9132156 145.0163.0183.0299.0901.0 YYYYZ ++++=  

77.0=R  592.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 6 อยูท่ี่ 59.2% 

14957 221.0231.0237.03.1 YYYZ +++=  

691.0=R  478.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 3 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 7 อยูท่ี่ 47.8% 

13791558 121.0137.0149.0182.0268.0605.0 YYYYYZ +++++=  

755.0=R  570.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 5 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 8 อยูท่ี่ 57.0% 

191589 130.0153.0285.0234.0787.0 YYYYZ ++++=  

728.0=R  529.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 9 อยูท่ี่ 52.9% 

3181510 134.0256.0287.0415.0650.0 YYYYZ −+++=  
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762.0=R  580.02 =R  แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้ง 4 ตวัสามารถทาํนายตวัแปร

ผลผลิต 10 อยูท่ี่ 58.0% 

 จากสมการการถดถอยเชิงพหุตวัแปรกระบวนการทาํนายตวัแปรผลผลิตอยูร่ะหวา่ง 0.478-

0.619 อีกทั้งยงัพบว่า ตวัแปรกระบวนท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิต คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัจดัประชุม

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนและเตรียมการพฒันาครูมหาวิทยาลยัราชภฏัใชเ้ทคนิค  Coaching 

ในการให้ความรู้และส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน มหาวิทยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้ง

ระหว่างวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู รวมถึง มหาวิทยาลยัราชภฏั

ประเมินและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความตอ้งการพฒันาของครู มีอิทธิพลต่อตวัแปร

ผลผลิตมากกว่าตวัแปรอ่ืน อีกทั้งยงัพบว่า ตวัแปรกระบวนการมหาวิทยาลยัราชภฏัประเมินและ

พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครูมีอิทธิพลต่อตวัแปรผลผลิตมากกว่า 

ตวัแปรอ่ืน 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ภาพรวมของตวัแปรปัจจยันาํเขา้ ตวัแปรกระบวนการ และ 

ตวัแปรผลผลิตในกลุ่มของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฎั โดยพิจารณา 
 ตวัแปรอิสระ    1. รวมนาํเขา้ ประกอบด้วย ตวัแปรย่อยในกลุ่มปัจจยันาํเขา้ จาํนวน 10  

ตวัแปร 

2. รวมกระบวนการพัฒนาครู ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยในกลุ่ม

กระบวนการพฒันาครู จาํนวน 15 ตวัแปร 

ตวัแปรตาม  รวมผลผลิต ประกอบด้วย ตวัแปรย่อยในกลุ่มผลผลิตการพฒันาครู 

จาํนวน 10 ตวัแปร 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) พบว่า ตวัแปรรวมนาํเขา้และตวัแปรรวมกระบวนการพฒันาครู มีค่า R  

เท่ากบั 0.846 และ 2R เท่ากับ 0.716 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้งสองสามารถทาํนายตวัแปรรวม

ผลผลิตไดสู้งถึง 71.6% 

 

ANOVA 

 

 Sum of squares d.f. Mean square F Sig 

Regression 

Residual 

14593.773 

5780.258 

2 

394 

7293.886 

14.671 

497.378 0.000 

total 20374.030 396    
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จากการทดสอบพบวา่ ตวัแปรรวมนาํเขา้และตวัแปรรวมกระบวนการพฒันาครู พยากรณ์ 

ตวัแปรรวมผลผลิตไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 

ตาราง  Coefficients 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig 

B Std.Error Beta 

(Constant) 

รวมนาํเขา้ 

รวมกระบวนการ 

5.661 

0.162 

0.467 

1.089 

0.050 

0.031 

 

0.162 

0.706 

5.200 

3.249 

14.194 

0.000 

0.002 

0.000 

  

 รูปแบบสมการ 

 รวมผลผลิต = 5.661 + 0.162 รวมนาํเขา้ + 0.467 รวมกระบวนการ 

 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิตรวมตามแนวคิดของ

คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฎั  

 ตวัแปรอิสระ 1. ตวัแปรปัจจยันาํเขา้ 10  ตวัแปร 

    2. ตวัแปรกระบวนการพฒันาครู  15 ตวัแปร 

ตวัแปรตาม   รวมผลผลิต ประกอบดว้ย ผลรวมของตวัแปรยอ่ยกลุ่มผลผลิตการพฒันาครู 

10 ตวัแปร 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ตวัแปรปัจจยันาํเขา้และตวัแปรกระบวนการพฒันาครู รวม 8 

ตวักบัตวัแปรผลผลิตรวม มีค่า R  เท่ากบั 0.855 และ 2R เท่ากบั 0.732 แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรทั้ง 8 

ตวัน้ีสามารถทาํนายตวัแปรรวมผลผลิตไดสู้งถึง 73.2% 

 

ANOVA 

 

 Sum of squares d.f. Mean square F Sig 

Regression 

Residual 

14905.282 

5468.748 

8 

388 

1863.160 

    14.095 

132.189 0.000 

total 20374.030 396    

 



136 
 

ตวัแปรปัจจยันาํเขา้และตวัแปรกระบวนการพฒันาครู พยากรณ์ตวัแปรรวมผลผลิตไดอ้ยา่ง

มีนยัสาํคญัท่ี .01 

ตาราง  Coefficients 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig 

B Std.Error Beta 

(Constant) 

กระบวน14 

กระบวน7 

กระบวน1 

กระบวน12 

นาํเขา้2 

กระบวน8 

นาํเขา้10 

กระบวน15 

7.162 

1.206 

1.135 

1.060 

0.933 

0.839 

1.234 

0.832 

1.033 

1.004 

0.408 

0.331 

0.321 

0.326 

0.287 

0.316 

0.256 

0.402 

 

0.154 

0.144 

0.132 

0.123 

0.105 

0.162 

0.118 

0.131 

7.132 

2.952 

3.428 

3.299 

2.861 

2.926 

3.801 

3.253 

2.506 

0.000 

0.003 

0.001 

0.001 

0.004 

0.004 

0.000 

0.001 

0.011 

  

รูปแบบสมการ  

รวมผลผลิต =   7.162 + 1.206กระบวน14 + 1.135กระบวนการ7  + 1.060กระบวน1 

        + 0.933กระบวน12 + 0.839นาํเขา้2  + 1.234กระบวน8+ 0.832นาํเขา้10  

       + 1.033กระบวน15 

  แสดงวา่ ตวัแปรมหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาครู, สถานท่ี

ดาํเนินงานพฒันาครูใช้สถานศึกษาท่ีครูปฏิบติังาน, มหาวิทยาลัยราชภฏัจดัประชุมบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนและเตรียมการพฒันาครู, มหาวิทยาลยัราชภฏัส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา  

ดูงาน  แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้, มหาวิทยาลยัราชภฏัใช้

เทคนิค Coaching ในการให้ความรู้และส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน, มหาวิทยาลยัราชภฏันิเทศ 

ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย, มหาวิทยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้ง

ระหว่างแผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครูและมหาวิทยาลยัราชภฏัประเมินและ

พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับความตอ้งการพฒันาของครูมีอิทธิพลต่อผลผลิตการพฒันาครู 

สามารถนาํมาพยากรณ์ตวัแปรรวมผลผลิตไดดี้อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 
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เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ภาพรวมของตวัแปรปัจจยันาํเขา้ ตวัแปรกระบวนการ และ 

ตวัแปรผลผลิตในกลุ่มของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณา 
 ตวัแปรอิสระ 1. รวมนาํเขา้ ประกอบด้วย ตวัแปรย่อยในกลุ่มปัจจยันาํเขา้ จาํนวน 15  

ตวัแปร 
 2.  รวมกระบวนการพัฒนาครู ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยในกลุ่ม

กระบวนการพฒันาครู จาํนวน 8 ตวัแปร 

ตวัแปรตาม  รวมผลผลิต ประกอบด้วย ตวัแปรย่อยในกลุ่มผลผลิตการพฒันาครู 

จาํนวน 11 ตวัแปร 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) พบว่า ตวัแปรรวมนาํเขา้และตวัแปรรวมกระบวนการพฒันาครู มีค่า R  

เท่ากบั 0.840 และ 2R เท่ากับ 0.705 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรทั้งสองสามารถทาํนายตวัแปรรวม

ผลผลิตไดสู้งถึง 70.5% 

 

ANOVA 

 

 Sum of squares d.f. Mean square F sig 

Regression 

Residual 

10571.183 

4416.452 

2 

392 

5285.592 

11.266 

469.144 0.000 

total 14987.635 394    

 

จากการทดสอบพบวา่ ตวัแปรรวมนาํเขา้และตวัแปรรวมกระบวนการพฒันาครู พยากรณ์ 

ตวัแปรรวมผลผลิตไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 

ตาราง Coefficients 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig 

B Std.Error Beta 

(Constant) 

รวมนาํเขา้ 

รวมกระบวนการ 

7.278 

0.291 

0.642 

1.293 

0.034 

0.056 

 

0.382 

0.506 

5.628 

8.680 

11.488 

0.000 

0.000 

0.000 
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 รูปแบบสมการ 

 รวมผลผลิต = 7.278 + 0.291 รวมนาํเขา้ + 0.642 รวมกระบวนการ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ สภาพปัจจุบนัรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัดงัแผนภาพ

ท่ี 9 

แผนภาพที ่9 สภาพปัจจุบันของรูปแบบการพฒันาครูมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 

 

 

  
ปัจจัยนําเข้า 

(Input) 

- หลกัสูตร 

- ครูผูรั้บการพฒันา 

- คณาจารยผ์ูใ้หก้ารพฒันาครู 

- บุคลากร (Man) 

- งบประมาณ (Money) 

-  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ (Material) 

- การบริหารงาน (Management) 

 

กระบวนการพฒันาครู 

(Process) 

- การพฒันาหลกัสูตร 

- การบริหารหลกัสูตร 

- การดาํเนินงานพฒันาครู 

- การติดตามประเมินผล 

การพฒันาครู 

ผลผลติจากการพฒันาครู 

(Output) 

- ผลการพฒันาตามวตัถุประสงค ์

- ความสอดคลอ้งกบับริบท 

ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

(Feedback) 

- ปัญหา / อุปสรรคจากการ

ดาํเนินงานพฒันาครู 

- ความพึงพอใจของผูรั้บ 

การพฒันา 

บริบท 

- แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ตอนที ่8 ผลการสัมภาษณ์ เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

            ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน

ดา้นการสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี,  หวัหนา้ภาควิชา / ประธานสาขาวิชา, ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั

ระดบัคณบดีหรือรองคณบดี  และประธานกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ จาํนวน 13 คน 

ขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของคณาจารยต่์อแนวทางพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบดว้ย นโยบาย การพฒันาครู วธีิดาํเนินการพฒันา ผลผลิตจากการพฒันาครู พบวา่ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัไม่มีนโยบายการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงแต่มี

นโยบายการบริการวิชาการตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงการบริการทางวิชาการจะ 

จดัใหก้บัชุมชนท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งรับผดิชอบ กลุ่มเป้าหมายของการจดับริการวิชาการ

แต่ละคร้ัง (อาจจะเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ) ข้ึนอยู่กบัคณะและหน่วยงานท่ี

ดาํเนินการ หากเป็นคณะครุศาสตร์หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานพฒันาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาก็จะให้ความสําคญักบัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนหน่ึงของนโยบาย 

แนวคิดในการจดับริการวิชาการสําหรับครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากนโยบายการพฒันา

บุคลากรของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีระบุวา่  แต่ละปีการศึกษาจะมีนโยบาย

อย่างไร ต้องการทิศทางการพัฒนาบุคลากรไปในรูปแบบใด สําหรับสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานครจะประสานตรงกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งในประเด็นท่ีหน่วยงานสนใจ 

เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดให้กับบุคลากร ทั้ งน้ี ส่วนใหญ่ครูท่ีเข้ารับการพฒันาจะให้

ความสําคญักบัการเล่ือนวิทยฐานะและเพิ่มคุณวุฒิเป็นสําคญั มากกว่าการพฒันาคุณภาพการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  

การวางหลกัสูตรพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมี 2 ลกัษณะคือ  

1. การกาํหนดหลกัสูตรแบบเฉพาะกิจ ตามนโยบายหรือความตอ้งการของครู 

2. การกาํหนดหลกัสูตรตามงานวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฎั และความทนัสมยั

ทางวชิาการ  

สถานท่ีท่ีใช้ในการพฒันาครูมักจะเป็นสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีทีม

บุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นคณะทาํงาน ทั้งน้ี งบประมาณท่ีใชจ้ะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

งบประมาณแผ่นดินท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการของบประมาณล่วงหน้าเป็นรายปี และ

งบประมาณจากผูเ้ขา้รับการอบรม / พฒันา 

วธีิดาํเนินการพฒันาครู ส่วนใหญ่จดัในรูปแบบการจดัอบรม การศึกษา ดูงาน  การช้ีแนะ 

(Coaching)  ในการใหค้วามรู้และส่งเสริมการวจิยัในชั้นเรียน  เม่ือส้ินสุดการดาํเนินงานพฒันาจะมี
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การประเมินความรู้และความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการพฒันา แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการปรับปรุง 

ผลการดาํเนินงานในโอกาสต่อไป  แต่การพฒันาจะไม่มีการติดตามผลวา่ ครูไดน้าํความรู้จากการ

พฒันาไปใชจ้ริงในชั้นเรียน หรือสถานศึกษาอยา่งไร 

 ผลผลิตจากการพฒันาครู จะมีทั้งผลทางตรงต่อครู คือ ความรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันา ซ่ึง

ส่งผลต่อการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผลทางออ้ม คือ คณาจารยข์องมหาวทิยาลยั

ราชภฏัไดผ้ลงานท่ีนาํไปสู่การเล่ือนตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ตอนท่ี 2   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาครูระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ดา้นการสอน  ดา้นการทาํวจิยัในชั้นเรียน ดา้นการเพิ่มคุณวุฒิ และดา้นการเพิ่ม 

วทิยฐานะ  

ปัญหาของการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ผูท่ี้ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับการพฒันาในบางคร้ังเป็นผูท่ี้มีชัว่โมงสอนนอ้ย หรือเป็น

ผูบ้ริหารแต่ไม่ใช่ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาความสามารถจริง ๆ 

2. ส่ิงท่ีครูตอ้งการพฒันาตนเองในบางคร้ังไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาประเทศ

หรือนโยบายการพฒันาครูของหน่วยงานตน้สังกดั (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร) 

3. ในบางคร้ังครูไม่สามารถตอบไดว้า่ตนเองตอ้งการพฒันาดา้นใดจึงจะตรงกบัตน้สังกดัท่ี

ตอ้งการหรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษา 

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการจดัหลกัสูตรอบรมท่ีหลากหลาย แต่การประชาสัมพนัธ์ไม่

กวา้งขวางเพียงพอ ทาํใหค้รูไม่ทราบและไม่ไดส้มคัรเขา้รับการพฒันาตามกาํหนด 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรมีการกาํหนดนโยบายร่วมกนัในการพฒันาครู อาทิเช่น คณะครุศาสตร์กบัสาํนกั

การศึกษากรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์กบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ

ครุศาสตร์กบัสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวชิา / ภาควชิาของมหาวทิยาลยัราชภฏั

กบัสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตน้ 

2. ควรมีการจดัทาํแผนการพฒันาร่วมกนั ระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏักบัสถานศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดกบัครู 



141 
 

3. ควรมีการพฒันาครูร่วมกนัระหวา่งคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏักบัครู และ

บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัควรคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน เทคนิคการ

จดักิจกรรมมาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้กบัครู เพื่อใหค้รูท่ีเขา้รับการพฒันามีความรู้อยา่งสมบูรณ์ 

5. มีผลการประเมินร่วมกนัและนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลขั้นพื้นฐานสาํหรับการดาํเนินงานคร้ัง

ต่อไป 

6. การดาํเนินการพฒันา ควรใชว้ธีิการอบรมโดยแบ่งเป็นระยะเพื่อใหมี้เวลากาํกบั ติดตาม

ผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

      ระยะท่ี 1  ประชุม / อบรม / อบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้ความรู้กบัครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูเ้ขา้รับการพฒันา 

 ระยะท่ี 2 ผูเ้ขา้รับการพฒันากลบัไปปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา 

 ระยะท่ี 3 ผูเ้ขา้รับการพฒันากลบัมาเขา้รับการพฒันาอีกคร้ัง เพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู้ 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีผูว้จิยักาํหนด  

คณาจารยมี์ความคิดเห็นวา่ ถา้กระบวนการดงักล่าวเกิดข้ึนไดจ้ริงจะเป็นส่ิงท่ีดี แต่ในบาง

ขอ้อาจมีขอ้จาํกดัไม่สามารถทาํใหก้ระบวนการน้ี เกิดข้ึนไดจ้ริง โดยเสนอแนวคิด ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 สาํรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการของครูและผูบ้ริหาร ควรใหมี้แต่ไม่มัน่ใจวา่จะ

ทาํไดค้รบทุกขั้นยอ่ย โดยเฉพาะ ขอ้ 1.4 เน่ืองจากนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเปล่ียนเร็ว ทาํใหข้อ้มูลสารสนเทศตอ้งเปล่ียนตลอดเวลา 

ขั้นท่ี 2 ร่วมมือกนัวางแผนพฒันาบุคลากร เป็นแนวคิดท่ีดี แต่อาจเกิดข้ึนไดย้าก เน่ืองจาก

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างองคก์รพฒันา /อบรมครูของหน่วยงาน (หน่วย

ศึกษานิเทศก์) และกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานพฒันาผูบ้ริหารและครู คือ สถาบนัพฒันาครู 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ประกอบกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจดัอบรมพฒันาครู

ตามความถนดัของตนเอง ทาํใหค้วามร่วมมือในส่วนน้ีเกิดข้ึนไดเ้ฉพาะโอกาส เท่านั้น 

ขั้นท่ี 3 จดัทาํหลกัสูตรพฒันาบุคลากร เป็นขั้นตอนท่ีดี และสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง 

ขั้นท่ี 4 สร้างทศันคติความจาํเป็นในการพฒันาของบุคลากรในสถานศึกษา คณาจารยคิ์ดวา่

การสร้างทศันคติน่าจะเป็นหน้าท่ีของครูท่ีควรจะสร้างทศันคติท่ีดีต่อการพฒันาตนเอง รวมถึง

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลสถานศึกษาระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุรุสภาควรมีส่วนร่วมท่ีจะกระตุน้ ส่งเสริมให้ครูตระหนกัถึงความสําคญั

ของการพฒันา ส่วนมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นปลายทางของการพฒันาจึงไม่น่าจะเป็นหนา้ท่ีในการ

ส่งเสริม กระตุน้ใหค้รูมีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันาตนเอง 

ขั้นท่ี 5 ดาํเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรท่ีกาํหนด เป็นขั้นตอนท่ีดี และสามารถ

เกิดข้ึนไดจ้ริง เพียงแต่ คณาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัมีหนา้ท่ีประจาํ ฉะนั้นจะไม่สะดวกต่อการไป

นิเทศครู 

ขั้นท่ี 6 ประเมินผลหลงัการพฒันา 

ขั้นท่ี 7 ประเมินความสอดคลอ้งของการพฒันา 

ควรรวมขั้นท่ี  6 และขั้นท่ี 7 ใหเ้ป็นขั้นเดียวกนั 

รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั และกระบวนการพฒันาครูของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัท่ีผูว้จิยันาํเสนอ มีความเป็นไปไดด้งัแผนภาพท่ี 10 (หนา้ 142)  และแผนภาพท่ี 11 (หนา้ 

154)   

จากการศึกษาทฤษฎีทางการบริหาร (ทฤษฎีระบบ (System Theory) รูปแบบการพฒันา

คณาจารยข์อง Orlich รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน (Trainer-Based 

Models) 3 รูปแบบยอ่ย คือ รูปแบบยอ่ยการประสานความร่วมมือ (Linking –Agent) รูปแบบยอ่ย

การสอนโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer-Coaching) รูปแบบย่อยผูส้นับสนุน (Advocacy) รูปแบบการ

พฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching–SKfT)  และรูปแบบผูน้าํทาง  

ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator Model) )ผลการสอบถามคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั  

ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยผูว้ิจยันาํ

หัวขอ้ย่อยภายใตปั้จจยันาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัการ

พฒันาครู ในรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมของแต่ละด้านเลือกตวัแปรปัจจยันําเขา้ท่ีมี

อิทธิพลต่อตวัแปรกระบวนการมากกว่าตวัแปรอ่ืน ตวัแปรกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปร

ผลผลิตมากกว่าตวัแปรอ่ืน ทั้งน้ี เม่ือทาํการทดสอบทางสถิติ พบว่า มีนัยสําคญัท่ี .01 นาํมาเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของทฤษฎีระบบ ผลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย ผูว้ิจยัจึงสรุปรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลัย 

ราชภฏั และกระบวนการพฒันาครู ดงัแผนภาพท่ี 10  
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แผนภาพที ่10 รูปแบบการพัฒนาครูมหาวิทยาลยัราชภัฏจากงานวจัิย 

 

 

  
ปัจจัยนําเข้า  

(Input) 

- นโยบาย 

- หน่วยงานพฒันาครู 

- หลกัสูตร 

- บุคลากร (Man) 

- งบประมาณ (Money) 

-  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ (Material) 

- การบริหารงาน (Management) 

 

กระบวนการพฒันาครู 

(Process) 

- การวางแผนเตรียมงาน 

- ดาํเนินการพฒันาครูดว้ย

วธีิการท่ีหลากหลาย 

- การติดตามประเมินผลการ

พฒันาครู 

- การปรับปรุงหลกัสูตร 

ผลผลติจากการพฒันาครู 

(Output) 

- ผลการพฒันาตามวตัถุประสงค ์

- ความพึงพอใจของการพฒันาครู 

- ความร่วมมือทางวชิาการ 

ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

(Feedback) 

- ความสอดคลอ้งของผลการ

ดาํเนินงานกบันโยบาย 

- แรงจูงใจใหค้รูพฒันาตนเอง 

- ความสอดคลอ้งของผลการ

ดาํเนินงานกบัความตอ้งการ/

วตัถุประสงค ์

บริบท (Context) 

- แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากงานวจิยั ประกอบดว้ย 

 ปัจจัยนําเข้า 

 1. นโยบาย  

      นโยบายของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อการพฒันาครู มหาวทิยาลยัราชภฏัควรกาํหนด

นโยบายการพฒันาครูท่ีชดัเจนและมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปจดัทาํแผนพฒันาต่อไป 

    นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร) ซ่ึงจะกาํหนดความตอ้งการพฒันาครูในแต่ละปีอย่างชดัเจน ซ่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะนํานโยบายดังกล่าวมาประกอบการวางนโยบายพัฒนาครูระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2. หน่วยงานพฒันาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัควรจะมีหน่วยงานพฒันาครู ท่ีทาํหนา้ท่ีพฒันา

ครูโดยตรง เน่ืองจากเป็นภาระหน้าท่ีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 

มาตรา 8 (5)  ท่ีกล่าววา่ ภาระหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัราชภฏัจะตอ้งสร้างความเขม้แข็งของวิชาชีพ

ครู ดว้ยการผลิตและพฒันาครูของบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั

การเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งน้ี หน่วยงานดงักล่าวจะสามารถนาํนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏัมา

ดาํเนินงานกาํหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ 

 3. ปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการพฒันาครู (4M) 

 บุคลากร (Man) ครูผูเ้ขา้รับการพฒันา คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนมีส่วนช่วยในการ

พฒันาครูทั้งการประสานงาน วทิยากรและดาํเนินกิจกรรมพฒันาครู 

งบประมาณ (Money) มหาวิทยาลยัราชภฏัจะดาํเนินการของบประมาณแผน่ดินเพื่อใชใ้น

การพฒันาครูทุกปี นอกเหนือจากงบประมาณท่ีผูเ้ขา้รับการอบรม หรือสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ่้าย 

อุปกรณ์และเทคโนโลยี (Material) มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีการใช้ส่ือ อุปกรณ์และ

เทคโนโลยเีพื่อการดาํเนินงานพฒันาครู ตามหวัขอ้เร่ือง หรือความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการ 

การบริหารงาน (Management) หน่วยงานทุกแห่งจะตอ้งมีการบริหารงาน หน่วยงานตาม

แผนพฒันาครู เพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค ์

4. หลกัสูตร หลกัสูตรพฒันาครูจะถูกแบ่งตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ คือ 

    1. หลกัสูตรเพิ่มวทิยฐานะ 

    2. หลกัสูตรพฒันาตามความตอ้งการ 

    3. หลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจะจดัเอาไวแ้ลว้ใหค้รูเลือก

เรียนตามความประสงค ์
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สําหรับ หลกัสูตรพฒันาครูก่อนเขา้ปฏิบติัหน้าท่ี เป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาดหวงัว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํหลกัสูตรเตรียมการเขา้สู่ตาํแหน่งครู ผูช่้วย

ใหก้บัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากเป็นไปได ้จะเป็นทางเลือกกบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในการเตรียมบุคลากรเขา้สู่ตาํแหน่ง 

กระบวนการ 

1. วางแผนเตรียมงาน มีการประชุมวางแผนและเตรียมการพฒันาครู 

2. ดาํเนินการพฒันาครูดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เนน้แนวทางการพฒันาครูท่ีมุ่งเนน้การ

ปฏิบติั ไดแ้ก่ 

2.1  ศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบติัการ 

2.3 ตั้งศูนยใ์หค้าํปรึกษา / คลินิกใหค้าํปรึกษา 

2.4 นิเทศการสอน 

2.5 ใชเ้ทคนิคการช้ีแนะ (Coaching) 

2.6 การทาํวจิยัในชั้นเรียน 

3. การติดตามประเมินผลการพฒันาครู มีการประเมินความรู้ก่อนการพฒันาและภายหลงั

การพฒันา ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการพฒันา และควรมีการนิเทศ ติดตามผลการพฒันา

ครูท่ีเขา้รับการอบรม 

4. การปรับปรุงหลกัสูตร ผูด้าํเนินงานพฒันาครู นาํผลการประเมินมาปรับปรุงความ

เหมาะสม ความทนัสมยัและความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของครู 

 ผลผลติจากการพฒันาครู 

1. ผลการพฒันาตามวตัถุประสงค ์คือ วฒิุการศึกษาเพิ่มข้ึน วิทยฐานะเพิ่มข้ึน  เพิ่มความรู้ 

ทกัษะในการพฒันาการเรียนการสอน 

2. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการพฒันาต่อวธีิการและผลการพฒันา  

3. ความร่วมมือทางวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลยัราชภฏัมีกิจกรรม

ทางดา้นวิชาการร่วมกนั คณาจารยมี์เอกสาร ตาํรา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพฒันาครู

เพิ่มข้ึน 

 ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

1. ความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบันโยบายของมหาวทิยาลยัราชภฏัหรือตน้สังกดั

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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     เม่ือผู ้ดําเนินงานประเมินความสอดคล้องของผลการดําเนินงานกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัหรือตน้สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การดาํเนินงานมีความครบถ้วนตาม

นโยบายเพียงใดหรือควรปรับปรุง ตรวจทานความสอดคลอ้ง ปัญหา อุปสรรคของการดาํเนินงานกบั

นโยบาย ปัจจยัพื้นฐานท่ีใช้ในการพฒันาครู หลกัสูตรท่ีดาํเนินการมีความสมบูรณ์ หลากหลาย 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการเพียงใด หรือควรจดัทาํหลกัสูตรใหม่ ๆ ท่ีสอดรับกบั

การเปล่ียนแปลงหรือความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

2. แรงจูงใจใหค้รูเห็นความสาํคญัและพฒันาตนเอง 

การดาํเนินงานสนับสนุนให้ครูเห็นความสําคญัของการพฒันาตนเองเพียงใด สร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมพฒันาอนัจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม

พฒันาหรือไม่ รวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งคณาจารยแ์ละผูเ้ขา้รับการพฒันา 

3. ความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบัความตอ้งการ / วตัถุประสงค ์

การดาํเนินงานสะทอ้นกลบัไปปรับแกก้ระบวนการพฒันาครูวา่มีปัญหา อุปสรรคท่ีควร

พฒันา ปรับปรุง โดยเฉพาะวิธีการพฒันาครู ทาํให้ครูเกิดผลงาน ผลการดาํเนินงานกบัความตอ้งการ 

/ วตัถุประสงคเ์พียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอยอ่มตอ้งกลบัไปพิจารณาวา่บกพร่องท่ีใด 

 บริบท 

1. แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21  การพฒันาครูให้เกิดทกัษะตามศตวรรษท่ี 21 มี 

10 ประการ คือ การฝึกทกัษะการเรียนรู้  การฝึกทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การฝึกการ

วเิคราะห์ สังเคราะห์  การฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  การฝึกทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ  การฝึก

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  การให้ความรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน  

การฝึกทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ  การฝึกทกัษะอาชีพ  การสอนท่ีสอดแทรกทกัษะการ

เรียนรู้โลกและวฒันธรรม ทั้งน้ี การพฒันาครูควรจดัประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นการฝึกทกัษะแยก

ตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 หรือใชก้ารบูรณาการไปกบัหวัขอ้อบรมอ่ืน ๆ  

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรมีการจดัอบรมเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งดา้นภาษา วฒันธรรม ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  

2.1 ผูเ้รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลายแห่ง มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ครูตอ้ง

เตรียมการเก่ียวกบัภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้นเพื่อ 

การส่ือสาร 

2.2 การถ่ายทอดวฒันธรรมวถีิชีวิตของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นส่ิงท่ีครู

จาํเป็นตอ้งรู้นอกเหนือจากคาํทกัทาย วธีิการแต่งกาย 
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2.3 หากมีความพร้อมเพียงพอมหาวทิยาลยัราชภฏัควรจดัศูนยฝึ์กอบรม การเตรียมความ

พร้อมการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

สรุป เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นคณะคณาจารย์และผูบ้ริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

คณะผูบ้ริหารและครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนัของการ

พฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัอยูใ่นระดบัมีการปฏิบติัการมากและระดบัมีความพึงพอใจมากทุก

รายการ และเม่ือสัมภาษณ์คณาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏั หัวหน้าภาควิชา / ประธานสาขาวิชา 

คณบดี ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการของมหาวทิยาลยัราชภฏั พบวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัไม่

มีนโยบายท่ีชดัเจนต่อการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งแนวทางการพฒันาครูจะข้ึนอยู่

กบันโยบายของต้นสังกดัท่ีครูปฏิบติังานกาํหนด รวมถึงความพร้อมของผูด้าํเนินการพฒันาครู 

งบประมาณท่ีจะรองรับมีทั้งงบประมาณแผ่นดินท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัดาํเนินการของบประมาณ

ล่วงหนา้ รวมทั้งงบประมาณจากหน่วยงานตน้สังกดัและครูเป็นผูจ้ดัหามาเอง ส่วนกระบวนการจดั

อบรม ก็จะอยูใ่นรูปแบบอบรม /  ประชุม ประชุมเชิงปฏิบติัการช้ีแนะ (Coaching) การจดัทาํวิจยัใน

ชั้นเรียนผลผลิตเป็นไปตามความคาดหมาย 

ขั้นตอนของรูปแบบการพฒันาครู ตามแนวคิดท่ีไดรั้บจากการสอบถามคณะคณาจารยแ์ละ

ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏั การสัมภาษณ์คณาจารยก์ลุ่มเป้าหมาย โดยรวม กระบวนการท่ีกาํหนด

ตามรูปแบบการพัฒนาครูเป็นส่ิงดี แต่บางขั้นตอนมีข้อจํากัดท่ีไม่อาจเกิดข้ึนได้จริงในการ

ดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั   เช่น  ขั้นท่ี 2 การร่วมมือการวางแผนพฒันาบุคลากร  ขั้นท่ี 4 สร้าง

ทศันคติความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ จากขอ้มูลขา้งตน้ จึงกาํหนดกระบวนการพฒันา

ครูเป็น 4 ขั้น ดงัรายละเอียดตารางท่ี 16 และแผนภาพท่ี 11 (หนา้ 154) 

 

ตารางที ่16 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสภาพปัจจุบนัของกระบวนการพฒันาครูของ

มหาวทิยาลยัราชภฏักบักระบวนการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากผลการวจิยั 

 

สภาพปัจจุบัน กระบวนการจากการวจัิย ผลการวเิคราะห์ 

1. สํารวจและวิเคราะห์ความ

ต้องการของครูและผู้บริหาร 

1.1 สํ า ร ว จ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร

พฒันาของครูและผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาทางวิชาการ เพื่อ

เ ป็ นข้อ มู ล เ บ้ื อง ต้นใ นก า ร

1. สํารวจและวิเคราะห์ความ

ต้องการของครูและผู้บริหาร 

1.1 สํารวจค วาม ต้อง กา ร

พฒันาทางวิชาการของครูและ

ผู ้ บ ริ ห า ร  เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล

เบ้ืองตน้ในการวางแผนพฒันา 

ขั้นของกระบวนการน้ีเป็นไป

ตามขั้นย่อยของปัจจยันาํเขา้ใน

การพัฒนาครูท่ี มหาวิทยาลัย

ราชภฏัจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

เก่ียวกับการพัฒนาครู ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมของ



148 
 

สภาพปัจจุบัน กระบวนการจากการวจัิย ผลการวเิคราะห์ 

วางแผนพฒันา 

1.2 สํารวจความพร้อมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั

ต่อการพฒันาครู 

1.3 นาํขอ้มูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาเก่ียวกบับริบทของ

สถานศึกษา บุคลากร (จาํนวน

บุคลากร คุณวฒิุ ตาํแหน่งงาน) 

อุ ป ก ร ณ์  เ ท ค โ น โ ล ย ี 

งบประมาณ อาคารสถานท่ีมา

ประกอบการพิจารณา 

1.4 นาํขอ้มูลสารสนเทศของ

หน่วยงานผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกบั

ศักยภาพของบุคลากรท่ีให้

ค ว า ม รู้  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ

เทคโนโลยีมาประกอบการ

พิจารณา  

1.2  สํารวจความพร้อมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ต่อการพฒันา 

1.3 นําข้อมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษาเก่ียวกบับริบทของ

สถานศึกษา บุคลากร (จาํนวน

บุคลากร คุณวุฒิ ตาํแหน่งงาน) 

อุ ป ก ร ณ์  เ ท ค โ น โ ล ย ี

งบประมาณ อาคารสถานท่ีมา

ประกอบการพิจารณา 

1.4 นาํขอ้มูลสารสนเทศของ

หน่วยงานผูใ้ห้ความรู้เก่ียวกับ

ศักย ภาพ ของ บุคล ากร ท่ีใ ห้

ความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และ

เทคโนโลยี มาประกอบการ

พิจารณา 

ด้านปัจจยันําเข้าในการพฒันา

ครู 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีระบบขั้น

ปัจจยันาํเขา้ 

- ทรัพยากรบุคคล 

- ทรัพยากรวตัถุ 

- ทรัพยากรทางการเงิน 

- สารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณ์ พบวา่  ขั้นท่ี 1 สํารวจ

และวิเคราะห์ความตอ้งการของ

ครูและผูบ้ริหาร มีความเป็นไป

ได ้

 

2. ร่วมมือกันวางแผนพัฒนา

บุคลากร 

   ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น แ ล ะ

มหาวทิยาลยัราชภฏัร่วมมือกนั

จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรของ

ส ถ า น ศึ ก ษ า จ า ก ข้ อ มู ล

สารสนเทศท่ีไดร้วบรวม 

2. จั ด ทํ า แผ นพั ฒ น า แ ล ะ

หลกัสูตรพฒันาครู 

2.1 ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ

มหาวิทยาลยัราชภฏัร่วมมือกนั

จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ค รู ข อ ง

ส ถ า น ศึ ก ษ า จ า ก ข้ อ มู ล

สารสนเทศท่ีไดร้วบรวม 

2.2 จดัทาํหลักสูตรพฒันาครู

ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครูเลือก

เขา้รับการพฒันา 

1. หลกัสูตรเพิ่มวทิยฐานะ 

2. หลัก สู ตร เพิ่ ม คุ ณวุ ฒิ

ขั้นของกระบวนการน้ีเป็นไป

ตามขั้นย่อยของปัจจยันาํเขา้ใน

การพัฒนาครูท่ี มหาวิทยาลัย

ราช ภัฏ จัดทําแผนพัฒนาค รู

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ จัด ทํา

ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ น า ค รู

หลากหลายเร่ืองให้ครูเลือกเขา้

รับการพัฒนาซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูง

กว่าค่าเฉล่ียรวมของด้านปัจจยั

นาํเขา้ในการพฒันาครู 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการ

3. จัดทําหลักสูตรพัฒนา

บุคลากร 

 จดัทาํหลกัสูตรพฒันาครู

ในรูปแบบการฝึกอบรม ศึกษา 
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ดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้  

3.1 หลักสูตรการพัฒนาเพิ่ม

วิทยฐานะครูและผูบ้ริหาร

ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.2 หลักสูตรการพัฒนาเพิ่ม

คุณวฒิุ  

3.3 หลักสูตรฝึกอบรมระยะ

สั้น  

3.4 หลักสูตรเฉพาะกิจตาม

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

กาํหนด 

3.5 หลักสูตรการพัฒนาครู

และผู ้บริหารด้านอ่ืน ๆ 

ตามท่ีแสดงความจาํนง 

 

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค รู ห รื อ

ผูบ้ริหาร 

3. หลกัสูตรพฒันาเทคนิค

ก า ร ส อ น  /  เ ท ค นิ ค ก า ร ทํา

กิจกรรม 

4. หลกัสูตรพฒันาครูตาม

ความต้องการของหน่วยงาน

ตน้สงักดั 

5. หลัก สูตรพัฒนาค รู ท่ี

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง

ทางความรู้ เทคโนโลย ี

6. หลกัสูตรเตรียมครูก่อน

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

7. หลัก สู ต ร อ่ื น  ๆ  ต า ม

โอกาส  

ห า ก ข้ อ มู ล  ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี

รวบรวมมาไม่เพียงพอจัดทํา

แผนพัฒนาครูหรือหลักสูตร

จาํเป็นจะตอ้งกลบัไปรวบรวม

ขอ้มูลเพิ่มเติม 

สัมภาษณ์ พบวา่   

ขั้ น ท่ี  2  ร่วม มื อกันวาง แผ น

พฒันาบุคลากร อาจมีขอ้จาํกัด 

เ น่ื อ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการการศึกษาขั้ น

พื้นฐานมีองค์กรพฒันา /อบรม

ค รู ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  ( ห น่ ว ย

ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ )  แ ล ะ

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร มี

หน่วยงานพฒันาผูบ้ริหารและ

ค รู  คื อ  ส ถ า บั น พั ฒ น า ค รู 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษา (สคบศ.) ประกอบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดอบรม

พัฒนาครูตามความถนัดของ

ตนเอง ทาํให้ความร่วมมือใน

การจดัทาํแผนพฒันาร่วมกนัจึง

เกิดตามโอกาสเท่านั้น 

ขั้นท่ี 3 จดัทาํหลกัสูตรพฒันา

บุคลากร เป็นขั้นท่ีเกิดข้ึนได้

จริง 

4. สร้างทัศนคติความจําเป็น

ในการพัฒนาของบุคลากรใน

สถานศึกษา  

   การพฒันาตนเอง หรือ การ

พฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 

เป็นภาระงานสําคัญของทุก

หน่วยงาน ฉะนั้ น จึงมีความ

จาํเป็นท่ีจะต้องสร้างทศันคติ

3. ดําเนินการพัฒนาตามแผน

และหลกัสูตรทีก่าํหนด  

  3 . 1  ส ร้าง ทัศนค ติค วา ม

จาํเป็นในการพฒันาของครูใน

ส ถ า น ศึ ก ษ า  ส ถ า น ศึ ก ษ า

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครู 

สร้างทศันคติและความจาํเป็น

ในกา รพัฒนา ตนเอง  ส ร้า ง

ขั้นของกระบวนการน้ีเป็นไป

ต า ม ขั้ น ย่ อ ย ข อ ง

ก ร ะ บ ว นก า ร พัฒ นา ค รู ก า ร

ดาํเนินการพฒันาครูใชกิ้จกรรม

อบรมและฝึกปฏิบัติ  ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวมของ

ดา้นกระบวนการพฒันาครู  

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีระบบขั้น
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ของบุคลากรในสถานศึกษา

เก่ียวกับความจําเป็นในการ

พฒันาตนเอง สร้างแรงจูงใจ

ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก ต้อ ง ก า ร

พัฒนา ผลดีของการพัฒนา

ตนเอง การยอมรับในความรู้ 

ความสามารถของผูร่้วมงาน

ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ดี ย ว กั น 

เน่ืองจากการพฒันาบุคลากรมี

ทั้ งการพัฒนาโดยบุคลากร

ภ า ย น อ ก ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ

บุคลากรภาย ในหน่วยงา น 

ดัง นั้ น  ก า ร เ ปิ ด ใ จ ย อ ม รั บ

ความสามารถของบุคลากรใน

หน่วยงานเ ดียวกัน  จึง เ ป็น

ขั้ นตอนสําคัญอีกขั้ นหน่ึง ท่ี

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งให้

ความสาํคญั 

แรง จูง ใ จใ ห้ เ กิ ดค วา ม รู้ สึ ก

ต้องการพัฒนา ผลดีของการ

พฒันาตนเอง การยอมรับใน

ค วา ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง

ผู ้ ร่ ว ม ง า น ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า

เดียวกนั  

3.2 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

ดาํเนินการให้ความรู้ผ่านการ

อบรมทั้งภายในและภายนอก

ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ ว ย บุ ค ล า ก ร

ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

สถานศึกษา 

3.3 ศึ ก ษ า ดู ง า น  ภ า ย น อ ก

ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล้ ว ก ลั บ ม า

แลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้รับใน

สถานศึกษา 

3.4 ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้น

เรียน แลว้นาํผลการวจิยัมา

แลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่น

การสัมมนาโดยมีวทิยากรจาก

หน่วยงานผูใ้หค้วามรู้มาเป็นพี่

เล้ียง 

นิเทศการจดัการเรียนรู้ของครู

ภายในสถานศึกษาดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย ทั้งการนิเทศดว้ย

ผูบ้ริหารสถานศึกษา นิเทศดว้ย

ครูท่ีทาํหนา้ท่ีสอนดว้ยกนั โดย

คณาจารยผ์ูด้าํเนินการพฒันาจะ

มีส่วนร่วมในการนิเทศและให้

กระบวนการพฒันา 

- หลกัสูตร 

- การบริหารหลกัสูตร 

- วธีิการพฒันา 

- การติดตามประเมินผล 

และสอดคลอ้งกบัรูปแบบ 

รูปแบบการพฒันาครูแบบการ

สอนเน้ือหาวิชา (Subject 

Knowledge for Teaching–

SKfT) รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า

คณาจารยข์อง Orlich 

รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการพฒันา

โดยยดึผูใ้หก้ารอบรมเป็นฐาน 

(Trainer-Based Models)  

รูปแบบย่อยการประสานความ

ร่วมมือ (Linking –Agent)   

รูปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อน

ร่วมงาน (Peer-Coaching) 

รู ป แ บ บ ย่ อ ย ผู ้ ส นั บ ส นุ น 

(Advocacy)  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณ์ พบวา่   

ขั้ น ท่ี  4  ส ร้า งทัศ นค ติค วา ม

จํ า เ ป็ น ใ น ก า ร พั ฒ น า ข อ ง

บุคลากรในสถานศึกษา ควร

เป็นหนา้ท่ีของครูท่ีควรจะสร้าง

ทศันคติท่ีดีต่อการพฒันาตนเอง 

ร ว ม ถึ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังาน

5. ดําเนินการพฒันาตาม

แผนพฒันาและหลกัสูตรที่

กาํหนด  

5.1 การให้ความรู้ผ่านการ

อบรมทั้งภายในและภายนอก

ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ว ย บุ ค ล า ก ร

ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

สถานศึกษา 

5.2  ศึกษาดูงาน ภายนอก

ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล้ ว ก ลั บ ม า

แลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้รับใน
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สถานศึกษา 

5.3  ส่งเสริมการทาํวจิยัใน

ชั้นเรียน แลว้นาํผลการวิจยัมา

แลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่น

การสัมมนาโดยมีวทิยากรจาก

หน่วยงานผูใ้หค้วามรู้มาเป็นพี่

เล้ียง 

5.4  นิเทศการจดัการเรียนรู้

ข อ ง บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น

ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ว ย วิ ธี ก า ร ท่ี

หลากหลาย ทั้งการนิเทศด้วย

ผู ้บริหารสถานศึกษา นิเทศ

ด้วยบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีสอน

ด้ ว ย กั น  จั ด เ อ ก ส า ร ท่ี

หลากหลายให้คน้ควา้เพิ่มเติม 

รวมกลุ่มแบ่งปันความรู้จาก

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

และระหว่างบุคลากรภายใน

ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ บุ ค ล า ก ร

ภายนอกสถานศึกษา 

คาํแนะนาํเพิ่มเติมตามโอกาส 

จดัเอกสารท่ีหลากหลายให้

คน้ควา้เพิ่มเติม รวมกลุ่ม

แบ่งปันความรู้จากครูภายใน

สถานศึกษา และระหวา่งครู

ภายในสถานศึกษากบับุคลากร

ภายนอกสถานศึกษา 

เ ข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ดู แ ล

สถานศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และคุรุสภาควรมี

ส่วนร่วมท่ีจะกระตุ้น ส่งเสริม

ให้ครูตระหนักถึงความสําคัญ

ของการพฒันา  

ขั้นท่ี 5 ดําเนินการพฒันาตาม

แผนและหลักสูตรท่ีกําหนด 

เป็นขั้นตอนท่ีดี และสามารถ

เกิดข้ึนได้จริง แต่อาจพบ

ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัเวลาและภาระ

งานอาจไม่สะดวกต่อการไป

นิเทศครู 

 

6. ประเมินผลหลงัการพฒันา 

  6.1 ผลจากการพฒันาครู 

   6.2 ผลจากความพึงพอใจต่อ

การพฒันาครู 

 

4. ประเมินผลภายหลังการ

พฒันาครู 

 4.1  ประเมินผลจากการ

อบรมพฒันาครู 

 4.2  ผลการประเ มินจาก

ความพึงพอใจต่อการอบรม

และการพฒันาครู 

 4.3 ประเมินผลลัพธ์ท่ีครู

ได้รับกับจุดประสงค์ท่ีวางไว้

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีระบบขั้น

ผลผลิต 

- ผลผลิตตามวตัถุประสงค ์

- ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ผ ล ก า ร

พฒันา 

และสอดคลอ้งกบัรูปแบบ

รูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั 

(Driver Navigator Model) 

ขอ้ 3 การประเมิน 

7. ประเมินความสอดคล้อง

ของการพฒันา 

7.1 ประเมินผลลพัธ์ท่ีบุคลากร

ไดรั้บกบัจุดประสงคท่ี์วางไว้
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ตามแผนการพฒันาบุคลากร

ของสถานศึกษาร่วมกบั

หน่วยงานผูใ้หค้วามรู้ 

7.2 ประเมินหลกัการเก่ียวกบั

ความสอดคลอ้งของการวาง

แผนการใหค้วามรู้ ผลผลิตท่ี

เกิดข้ึนและความพึงพอใจของ

บุคลากร 

ตามแผนการพัฒนาครูของ

สถานศึกษาร่วมกบัหน่วยงาน

ผูใ้หค้วามรู้ 

  4 . 4  ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก ก า ร

เก่ียวกับความสอดคล้องของ

กา รวาง แผ นกา รใ ห้ค วา ม รู้ 

ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  ค ว า ม 

พึงพอใจของครูครบวงจรเป็น 

วฏัจกัร 

 4.5 ประเมินและพฒันา

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการพฒันาของครู 

(Assessment)   

ขอ้ 4  การประเมินแหล่งท่ีมา 

(Evaluation - Principle) 

ขอ้ 5 การประเมินวธีิการ 

(Evaluation - Mechanism) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณ์ พบวา่   

ขั้ น ท่ี  6 ประเมินผลหลังการ

พฒันา 

ขั้นท่ี 7 ประเมินความสอดคลอ้ง

ของการพฒันา 

ควรรวมขั้นท่ี  6 และขั้นท่ี 7 ให้

เป็นขั้นเดียวกนั 

 

  

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปกระบวนการพฒันาครูท่ีสนับสนุนรูปแบบการ

พฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดงัน้ี 

1. สํารวจและวเิคราะห์ความต้องการของครูและผู้บริหาร 

1.1 สาํรวจความตอ้งการพฒันาทางวชิาการของครูและผูบ้ริหาร เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้

ในการวางแผนพฒันา 

1.2 สาํรวจความพร้อมของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อการพฒันา 

1.3 นาํข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเก่ียวกับบริบทของสถานศึกษา บุคลากร 

(จาํนวนบุคลากร คุณวุฒิ ตาํแหน่งงาน) อุปกรณ์ เทคโนโลยี  งบประมาณ อาคารสถานท่ีมา

ประกอบการพิจารณา 

1.4 นาํขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัศกัยภาพของบุคลากรท่ีให้

ความรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และเทคโนโลย ีมาประกอบการพิจารณา 

2. จัดทาํแผนพฒันาและหลกัสูตรพฒันาครู 

2.1 สถานศึกษาและมหาวทิยาลยัราชภฏัร่วมมือกนัจดัทาํแผนพฒันาครูของสถานศึกษา

จากขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดร้วบรวม 



153 
 

2.2  จดัทาํหลกัสูตรพฒันาครูในรูปแบบต่าง ๆ ใหค้รูเลือกเขา้รับการพฒันา 

1. หลกัสูตรเพิ่มวทิยฐานะ 

2. หลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุทางการศึกษาของครูหรือผูบ้ริหาร 

3. หลกัสูตรพฒันาเทคนิคการสอน / เทคนิคการทาํกิจกรรม 

4. หลกัสูตรพฒันาครูตามความตอ้งการของหน่วยงานตน้สังกดั 

5. หลกัสูตรพฒันาครูท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางความรู้ เทคโนโลย ี

6. หลกัสูตรเตรียมครูก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 

7. หลกัสูตรอ่ืน ๆ ตามโอกาส  

 หากขอ้มูล สารสนเทศท่ีรวบรวมมาไม่เพียงพอจดัทาํแผนพฒันาครูหรือหลกัสูตร

จาํเป็นจะตอ้งกลบัไปรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติม 

 3. ดําเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรทีก่าํหนด  

  3.1 สร้างทศันคติความจาํเป็นในการพฒันาของครูในสถานศึกษา สถานศึกษาส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ครู สร้างทศันคติและความจาํเป็นในการพฒันาตนเอง สร้างแรงจูงใจให้เกิด

ความรู้สึกต้องการพฒันา ผลดีของการพฒันาตนเอง การยอมรับในความรู้ ความสามารถของ

ผูร่้วมงานในสถานศึกษาเดียวกนั  

3.5 มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการใหค้วามรู้ผา่นการอบรมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาดว้ยบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.6 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแลว้กลบัมาแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บใน

สถานศึกษา 

3.7 ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน แลว้นาํผลการวิจยัมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่น

การสัมมนาโดยมีวทิยากรจากหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้มาเป็นพี่เล้ียง 

3.8 นิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งการ

นิเทศด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา นิเทศด้วยครูท่ีทาํหน้าท่ีสอนด้วยกนั โดยคณาจารยผ์ูด้าํเนินการ

พฒันาจะมีส่วนร่วมในการนิเทศและให้คาํแนะนาํเพิ่มเติมตามโอกาส จดัเอกสารท่ีหลากหลายให้

ค้นคว้าเพิ่มเติม รวมกลุ่มแบ่งปันความรู้จากครูภายในสถานศึกษา และระหว่างครูภายใน

สถานศึกษากบับุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

4. ประเมินผลภายหลงัการพฒันาครู 

 4.1 ประเมินผลจากการอบรมพฒันาครู 

 4.2 ผลการประเมินจากความพึงพอใจต่อการอบรมและการพฒันาครู 
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 4.3 ประเมินผลลพัธ์ท่ีครูไดรั้บกบัจุดประสงคท่ี์วางไวต้ามแผนการพฒันาครูของ

สถานศึกษาร่วมกบัหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้ 

  4.4 ประเมินหลกัการเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของการวางแผนการใหค้วามรู้ ผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึน ความพึงพอใจของครูครบวงจรเป็นวฏัจกัร 

 4.5 ประเมินและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครู 

กระบวนการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากงานวจิยั  4 ขั้น สามารถนาํเสนอในรูป

แผนภาพท่ี 11 (หนา้ 154)   

 

 

  



155 
 

แผนภาพที ่11  กระบวนการพฒันาครูของมหาวทิยาลัยราชภัฏจากงานวจัิย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

สาํรวจความตอ้งการพฒันาของครูและ

ผูบ้ริหารในสถานศึกษาทางวชิาการ 

สาํรวจความพร้อมของบุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

นาํสารสนเทศของสถานศึกษามา

ประกอบการพิจารณา 

นาํสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้

ประกอบการพิจารณา 

สาํรวจและวเิคราะห์ความ

ตอ้งการของครูและผูบ้ริหาร 

สร้างทศันคติความจาํเป็นใน 

การพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนิน 

การใหค้วามรู้ผา่นการอบรม 

ศึกษา ดูงาน 

ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน นิเทศการจดัการเรียนรู้ 

ดาํเนินการพฒันาตามแผนและ

หลกัสูตรท่ีกาํหนด 

ประเมินผลการอบรม 
ผลความพึงพอใจของการ

อบรม 

ประเมินผลลพัธ์กบั

จุดประสงค ์
ประเมินความสอดคลอ้ง 

ประเมินผลภายหลงัการพฒันาครู 

ขอ้มูลไม่

เพียงพอ 

สถานศึกษาและมหาวทิยาลยัราชภฏัร่วมกนัจดัทาํแผนพฒันาครู 
 
 
 

จดัทาํหลกัสูตรพฒันาครู 

จดัทาํแผนพฒันาและหลกัสูตรพฒันาครู 

การดาํเนินงานไม่ 

ประสบผลตามแผนฯ 

ปัจจยันาํเขา้ 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 
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ตอนที ่9 ผลการดาํเนินการประชุมกลุ่มยอ่ย เร่ือง  รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยั

ราชภฏั 

 ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ต่อ รูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัและ

กระบวนการพฒันาครู 

1. รูปแบบการพฒันาครูท่ีผูว้ิจ ัยสังเคราะห์ มีความเป็นไปได้ท่ีจะนําไปใช้จริงและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ขั้นตอนย่อยภายในรูปแบบบางขั้นควรมีการขยายความ หรือนาํกิจกรรมท่ีปรากฏใน

แบบสอบถามมาประกอบการดาํเนินงานของแต่ละขั้น 

3. กระบวนการพฒันาครูท่ีผูว้จิยัสังเคราะห์ มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั แต่หากขยาย

ความเพิ่มข้ึนในบางส่วนจะเป็นการดี 

 แนวคิดและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุต่อการพฒันาครู 

1. หน่วยงานตน้สังกดั จะเป็นหน่วยงานหลกัในการกาํหนดนโยบายการอบรม พฒันาครู

โดยสถานศึกษาในสังกดัจะตอ้งส่งครูเขา้รับการพฒันาตามหัวขอ้ เวลา สถานท่ีท่ีกาํหนด ฉะนั้น 

การพฒันาครูของมหาวิทยาลัยราชภฏัควรประสานตรงกับตน้สังกัด (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร) เพื่อทราบนโยบายความต้องการ

พฒันาครู 

2. หากมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการจดักิจกรรมพฒันาครู ควรประชาสัมพนัธ์เป็นสองทาง 

คือ หน่วยงานต้นสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร)  และสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

3. การจดักิจกรรมพฒันาครูไม่จาํเป็นตอ้งใช้การอบรมเพียงอย่างเดียว ควรมีกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบติัการ กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฝึกปฏิบติั และอ่ืน ๆ ต่อการจดัอบรมแต่ละคร้ัง 

4. ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความต้องการพี่เล้ียง (อาจารย์ใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะเร่ือง) มาให้คาํช้ีแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรม 

การเรียนการสอน การทาํวจิยัในชั้นเรียน การทาํกรณีศึกษา และอ่ืน ๆ  

5. สําหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางแห่งท่ีมีความพร้อมในด้าน

งบประมาณ สถานท่ีและเครือข่ายผูรู้้ต่าง ๆ จะจดักิจกรรมพฒันาครูในสถานศึกษาของตนเอง โดย

ประสานงานตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ องค์กรทางการศึกษาต่าง ๆ เชิญวิทยากรมีความรู้ 

ความสามารถตรงกบัท่ีสถานศึกษาสนใจมาจดัอบรมใหก้บัครูในสถานศึกษาโดยตรง 

6. เทคนิคการพฒันาครู แบบช้ีแนะ (Coaching)  เป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูตอ้งการ เน่ืองจากวิทยากรจะดาํเนินการให้ความรู้ หลงัจากนั้น จะมีการนิเทศ สังเกตการสอน 
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การทาํกิจกรรมของครู เพื่อติดตามผลการนาํความรู้จากอบรมไปปฏิบติัจริง และให้คาํแนะนาํเม่ือมี

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังาน 

7. การกระตุน้ ส่งเสริมใหค้รูเห็นความสาํคญัในการพฒันาตนเองมาจากผูบ้ริหารผลกัดนั 

ส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันา แต่หากมหาวทิยาลยัราชภฏัจะช่วยเสริมเม่ือครูมาเขา้รับการพฒันาก็จะเป็น

ส่ิงดี 

8. ด้วยบทบาทท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นหน่วยงานผลิตและพฒันาครู จาํเป็นจะตอ้ง

แสวงหานวตักรรมใหม่ ๆ ในการพฒันาครู เช่น การพฒันาครูผา่นระบบโซเชียลต่าง ๆ (ไลน์ -Line, 

เฟซบุค - Face Book)  หรือส่ืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 

9. ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว การพฒันาครูจึงไม่

ควรถูกกําหนดเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ หากแต่ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการอ่ืน ๆ เช่น โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, มิวเซียมสยาม, ศูนย์

มานุษยวทิยา สิรินธร (องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 

10.  ประยุกต์การพฒันาครูโดยใช้สถานท่ีในมหาวิทยาลยัราชภฏัมาสู่การพฒันาครูใน

สถานศึกษาดว้ยเทคนิคการจดักลุ่มครูในสถานศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ยแลว้สร้างการเรียนรู้ร่วมกนั 

11.  การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู คุรุสภา (สํานักเลขาธิการคุรุสภา, 2556: 17-18) 

กาํหนดไวว้า่ ครูตอ้งมีผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานโดยมีการพฒันาตนเอง หรือมี

กิจกรรมการพฒันาในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยรวมไม่น้อยกว่า 3 

กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี ทั้งน้ีกิจกรรมจะตอ้งไม่ซํ้ ากนัทั้ง 3 กิจกรรม 

     จากกิจกรรมท่ีแตกต่างกนั 12 กิจกรรม ประกอบดว้ย 

1. เพิ่มคุณวฒิุทางการศึกษา 

2. การเขา้รับการอบรมและไดรั้บวฒิุบตัร 

3. การผา่นการอบรม 

4. การเล่ือนวทิยฐานะ 

5. การเป็นวทิยากร 

6. การเขียนตาํรา หรือบทความ 

7. การสร้างนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

8. การทาํวจิยั 

9. การไดรั้บรางวลัคุรุสภาหรือหน่วยงานทางการศึกษา 

10. เขา้ฟังบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบติัการ 
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11. ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

12. การทาํผลงานเป็นประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา 

ครูส่วนใหญ่จะเลือกกิจกรรมเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา การเขา้รับการอบรม การเล่ือน

วิทยฐานะ การศึกษาดูงาน ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ มากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ สะทอ้นให้

เห็นว่า หากมหาวิทยาลยัราชภฏัจะจดักิจกรรมพฒันาครูก็ยงัคงจะตอ้งเป็นการเพิ่มคุณวุฒิ การจดั

กิจกรรม อบรม ประชุมเชิงปฏิบติัการ รวมถึงจัดกิจกรรมอบรมให้ครูเล่ือนวิทยฐานะ เพราะ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู 
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บทที ่5 

สรุปผล การวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูของ

มหาวทิยาลยัราชภฏั  

ประชากร ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ จาํนวนทั้งหมด 40 

แห่ง ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 14,408  คน  

กลุ่มท่ี 2  ครูท่ีทําการสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ทัว่ประเทศโดยประมาณ จาํนวน  397,733 คน ครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกดั

สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ประชากรโดยประมาณ จาํนวน 14,681 คน รวม 412,414 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 ตวัแทนคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏัไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง

แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม แลว้ใชก้ารเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 397 คน 

กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เฉพาะเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตวัแทนครูท่ีทาํการสอนในสถานศึกษาสังกดัสํานกั

การศึกษากรุงเทพมหานครไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กาํหนด

จาํนวนตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม แลว้ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 395 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

จาํนวน 2 ฉบบั และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั จาํนวน 1 

ฉบบั รวมทั้งหมด 3 ฉบบั คือ 

 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อ

สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั แบ่งเป็น 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั เป็นแบบเลือกตอบ 10 ขอ้ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัในการพฒันาครูดา้น

ปัจจยันาํเขา้ในการพฒันาครู กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู และผลสะทอ้นกลบั

จากการพฒันาครู เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 40 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3 สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามหวัขอ้การพฒันาดา้นความคิดเห็นต่อหวัขอ้

การพฒันาครูตามแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 และการพฒันาครูรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 15 ขอ้ 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี

ต่อการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั แบ่งเป็น 2 ตอน 

       ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั เป็นแบบเลือกตอบ 6 ขอ้ 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการ

พฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู 

และผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู เป็นแบบเลือกตอบ 5 ตวัเลือก 38 ขอ้ 

3. แบบสัมภาษณ์ในการวจิยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั  

ขอ้คาํถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1      ความคิดเห็นของคณาจารยต่์อแนวทางพฒันาครูประกอบดว้ย  ปัจจยั

นาํเขา้ (นโยบายการพฒันาครู การเตรียมหลกัสูตร บุคลากร สถานท่ี และแนวทางการประเมิน 

การสนับสนุนการดําเนินงาน) กระบวนการพัฒนาครู (รูปแบบการพัฒนาครูแบบอ่ืน ๆ   

การประเมินผลการดาํเนินงานและปรับปรุง) ผลผลิตจากการพฒันาครู (คณาจารยแ์ละครูไดรั้บการ

พฒันาทางวชิาการร่วมกนั) 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของคณาจารยใ์นดา้นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและความ

ตอ้งการในการพฒันาครู ดา้นการสอน ดา้นการทาํวจิยัในชั้นเรียน ดา้นการเพิ่มคุณวุฒิ และดา้น 

การเพิ่มวทิยฐานะ 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 ข้ันตอนที ่1 ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎ ี

 ศึกษาค้นควา้ รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ทฤษฎีระบบ รูปแบบ 

การพฒันาคณาจารยข์อง Orlich รูปแบบท่ี 4 รูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน 

(Trainer - Based Models) 3 รูปแบบยอ่ย คือ รูปแบบยอ่ยการประสานความร่วมมือ (Linking –

Agent) รูปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer - Coaching) รูปแบบย่อยผูส้นบัสนุน 
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(Advocacy) รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching–

SKfT) และรูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator Model) ความหมายรูปแบบและการจดัทาํ

รูปแบบ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครู การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัราชภฏั บริบทต่าง ๆ ท่ี

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา (แนวคิดเก่ียวกับทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อ

ศตวรรษท่ี 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)  เพื่อกาํหนดกรอบความคิดในการวจิยั 

 ข้ันตอนที ่2 ศึกษา สภาพปัจจุบัน การพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ  

 ศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามทั้งสองฉบบั มาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏัใน 

การพฒันาครู สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามบริบทภายนอกดา้นแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะแห่ง

อนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงความพึงพอใจของ

ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั สรุปเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ 

การพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพื่อให้ไดฐ้านขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาครูโดย

พิจารณาค่าเฉล่ียท่ีมีระดบัสูงและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าตํ่า 

ข้ันตอนที ่3 ร่างรูปแบบการพฒันาครู 

นาํแนวคิดทฤษฎีระบบ รูปแบบการพฒันาคณาจารยข์อง Orlich รูปแบบท่ี 4 รูปแบบ 

การพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน (Trainer-Based Models) 3 รูปแบบยอ่ย คือ รูปแบบยอ่ย

การประสานความร่วมมือ (Linking –Agent) รูปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer-

Coaching) รูปแบบยอ่ยผูส้นบัสนุน (Advocacy) รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวิชา (Subject 

Knowledge for Teaching–SKfT) และรูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator Model) 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์เป็นกระบวนการพฒันาครู รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 (หน้า 75)  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสภาพปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏั ความพึงพอใจของครูต่อการ

พฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัมาเป็นขอ้มูลในการยกร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยั

ราชภฏั โดยนาํค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาประกอบการพิจารณา เลือกประเด็นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นมาเป็นขอ้มูลการร่างรูปแบบการพฒันาครู หลงัจากนั้น จึง

วเิคราะห์ตวัแปรกลุ่มปัจจยันาํเขา้และกลุ่มกระบวนการท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.48 ข้ึน

ไป และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (multiple Regression) เพื่อคดัเลือกตวัแปรท่ีสําคญัมา

ดาํเนินการพฒันารูปแบบการพฒันาครู หลงัจากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประกอบการจดัทาํร่าง

รูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัตามทฤษฎีระบบ กระบวนการพฒันาครูท่ีสนบัสนุน

รูปแบบการพฒันาครูอีกคร้ัง  
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 ข้ันตอนที ่4 ประเมิน ร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 ประเมินร่างรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัโดยใช้ประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

group) ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ/ผูบ้ริหารดา้นการผลิตและพฒันาครู คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ทนของคุรุสภา  

 ข้ันตอนที ่5 นําเสนอรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั  

 นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั

นาํเสนอผลการวจิยั รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั และกระบวนการพฒันาครูท่ี

สนบัสนุนรูปแบบการพฒันาครู 

สรุปผลการวจัิย 

วตัถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั  

ผลการวจิยัประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 – 4 คือ 

ตอนที ่1 สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู

มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ตอนที ่2 สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามหวัขอ้การพฒันาความคิดเห็นดา้นการพฒันา

ครูตามแนวคิดทกัษะการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และการพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ตอนที ่3 ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 

ตอนที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในมุมมอง

ของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั  

 

ตอนที ่1 สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู

มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 ปัจจยันาํเขา้ในการพฒันาครูเฉล่ียอยู่ระดบัมีการปฏิบติัมากค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.86 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม คือ  มหาวิทยาลยัราชภฏัควร

ดาํเนินการจดัหาหน่วยงานเฉพาะสําหรับดาํเนินการพฒันาครู ควรนาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการ
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พัฒนาครูมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาครู หลักสูตรพัฒนาครูควรมี

หลากหลายใหเ้ลือก 

 กระบ วนก ารพัฒนาค รู เฉ ล่ียอยู่ ระดับมีก ารปฏิ บัติม ากค่ า เฉ ล่ี ยรวมเท่ า กับ  3 .8 1  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ  มหาวิทยาลยัราชภฏัจดั

ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและเตรียมการพฒันาครู การดาํเนินการพฒันาครูดว้ยกิจกรรมอบรมและ

ฝึกปฏิบติั เม่ือส้ินสุดการพฒันามีการประเมินความรู้ ผลงานจากการฝึกอบรม รวมถึงความพึงพอใจ

ของผูเ้ขา้รับการพฒันาต่อกระบวนการพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏัจดัประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู รวมถึงประเมินและพฒันา

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครู 

  ผล ผลิ ตก ารพัฒนา ครู เฉ ล่ีย อยู่ ระ ดับ มีก ารปฏิ บัติมา กค่ า เฉ ล่ี ยรวม เท่ ากับ  3 . 8 6  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.86 โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ  ครูมีความรู้และทกัษะ

เพียงพอต่อการพฒันาการเรียนการสอน  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

จดัทาํส่ือประกอบการสอนและวจิยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน มีวฒิุการศึกษาหรือวิทยฐานะเพิ่มข้ึน มีความ

พึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

  ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครูอยู่ในระดบัท่ีมีการปฏิบติัมากค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85 โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียรวม คือ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ดาํเนินการประเมินความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบันโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏั และ

ครูเกิดแรงจูงใจในการพฒันาตนเองดา้นอ่ืน ๆ 

 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามหวัขอ้การพฒันาความคิดเห็นดา้นการพฒันา

ครูตามแนวคิดทกัษะการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 และการพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน มุมมองของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั 

  ความคิดเห็นต่อหัวข้อการพฒันาครูตามแนวคิดทักษะการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 มี

ความจาํเป็นมากค่าเฉล่ียรวม 4.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่า

ค่าเฉล่ียรวม คือ การฝึกทกัษะการเรียนรู้  การฝึกทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึกการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความจาํเป็นมาก ค่าเฉล่ีย

รวม 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ การให้ความรู้

เก่ียวกบัความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความรู้เก่ียวกบัภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน  และ

การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ  

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นปัจจยันาํเขา้ 

กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครู 
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ปัจจยันาํเขา้การพฒันาครูโดยเฉล่ียอยู่ระดบัมีความพึงพอใจมากค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.02 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ ครูมีความพึงพอใจต่อ

การสํารวจหัวขอ้เร่ืองท่ีครูตอ้งการพฒันา ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ ภาษาของประเทศในอาเซียน การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ ครูพึง

พอใจต่อหลกัสูตรหลากหลายให้เลือกเขา้รับการพฒันา  ทั้งหลกัสูตรฝึกอบรมและหลกัสูตรเพิ่ม

คุณวฒิุ หากเป็นไปไดส้ถานท่ีพฒันาครูควรใชส้ถานท่ีท่ีครูปฏิบติังาน 

กระบวนการพฒันาครูโดยเฉล่ียอยูร่ะดบัมีความพึงพอใจมากค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.09 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.782  โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ  มหาวิทยาลยัราชภฏัควร

จดักิจกรรมสร้างทศันคติทางบวกต่อการพฒันาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงทางบวกต่อการพฒันา ให้

ความรู้การทาํวิจยัในชั้นเรียน ดาํเนินการพฒันาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมกบั

สถานศึกษา นิเทศ ติดตามผลการพฒันาครู 

ผลผลิตพัฒนาครูโดยเฉล่ียอยู่ระดับมีความพึงพอใจมากค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.17  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79  โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม คือ  ครูมีการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตนเองเพิ่มข้ึนและสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ครูมีวุฒิ

การศึกษาหรือมีวทิยฐานะเพิ่มข้ึน ครูมีความพึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

ผลสะทอ้นกลบัจากการพฒันาครูโดยเฉล่ียอยูร่ะดบัมีความพึงพอใจมากค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 

4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74  โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวมพบวา่  ครูมีแรงจูงใจท่ีจะ

พฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

ตอนที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในมุมมอง

ของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏั  

  ตวัแปรนาํเขา้ทุกตวั และตวัแปรกระบวนการทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั

ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.401 - 0.668 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เม่ือค่าตวัแปรนาํเขา้มีอิทธิพล

ต่อตวัแปรกระบวนการและสามารถทาํนายตวัแปรกระบวนไดค้รบทุกตวัแปร โดยมหาวทิยาลยัราช

ภฏัจดัทาํหลกัสูตรการพฒันาครูหลากหลายหลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุใหก้บัครูเลือกศึกษา มหาวทิยาลยั

ราชภฏัจดัเตรียมบุคลากรให้พร้อมเพื่อการพฒันาครูแต่ละหลกัสูตร จดัเตรียมปัจจยัสนบัสนุน

โครงการพฒันาบุคลากรดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยมีีความทนัสมยัและจาํนวนพอเพียง 

ตวัแปรกระบวนการทุกตวัและตวัแปรผลผลิตทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั

ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง 0.396 - 0.658 สะทอ้นให้เห็นว่า ตวัแปรกระบวนการมี

อิทธิพลต่อตวัแปรผลผลิต สามารถทาํนายตวัแปรผลผลิตไดค้รบทุกตวัแปร โดยเฉพาะมหาวิทยาลยั

ราชภฏัจดัประชุมบุคลากรวางแผน เตรียมการพฒันาครู  วิเคราะห์ความตอ้งการพฒันา  นํา
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สารสนเทศของสถานศึกษา มาประกอบการวางแผนการพฒันา ส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน  

แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ ใช้เทคนิค Coaching ในการให้

ความรู้และส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน จดัประเมินความรู้ภายหลงัการพฒันาครู ผลงานจากการ

ฝึกอบรม นิเทศ ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู  ระหวา่งแผนการพฒันาครูและผลการ

ดาํเนินงานพฒันาครู  และพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครู 

 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์กลุ่มของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวิทยาลยัราชภฎั  ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 

Regression) พบวา่ ตวัแปรรวมนาํเขา้ทุกตวั และตวัแปรรวมกระบวนการพฒันาครูทุกตวัมีค่า R  

เท่ากบั 0.846 และ 2R เท่ากบั 0.716 หรือตวัแปรทั้งสองสามารถทาํนายตวัแปรรวมผลผลิตไดสู้งถึง 

71.6% และ พยากรณ์ตวัแปรรวมผลผลิตไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 

รวมผลผลิต = 5.661 + 0.162 รวมนาํเขา้ + 0.467 รวมกระบวนการ 

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิตรวมตามแนวคิดของ

คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฎั พบวา่ ตวัแปรปัจจยันาํเขา้และตวัแปร

กระบวนการพฒันาครู รวม 8 ตวักบัตวัแปรผลผลิตรวม มีค่า R  เท่ากบั 0.855 และ 2R เท่ากบั 

0.732 หรือตวัแปรทั้ง 8 ตวัน้ีสามารถทาํนายตวัแปรรวมผลผลิตไดสู้งถึง 73.2% ซ่ึงตวัแปรปัจจยั

นาํเขา้และตวัแปรกระบวนการพฒันาครู พยากรณ์ตวัแปรรวมผลผลิตไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 

รวมผลผลิต  = 7.162 +1.206กระบวน14 +1.135กระบวนการ7+1.060กระบวน1+0.933กระบวน12 

                      + 0.839นาํเขา้2 + 1.234กระบวน8+ 0.832นาํเขา้10 + 1.033กระบวน15 

  แสดงวา่ ตวัแปรมหาวิทยาลยัราชภฏัจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาครู ประชุม

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนและเตรียมการพฒันาครู สถานท่ีดาํเนินงานพฒันาครูใชส้ถานศึกษา

ท่ีครูปฏิบติังาน ส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา 

แหล่งการเรียนรู้  ใช้เทคนิค Coaching ในการให้ความรู้และส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน นิเทศ 

ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการพฒันา

ครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครู ประเมินและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ

พฒันาของครูมีอิทธิพลต่อผลผลิตการพฒันาครู สามารถนาํมาพยากรณ์ตวัแปรรวมผลผลิตได้ดี

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 

 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์กลุ่มของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 

Regression) พบวา่ ตวัแปรรวมนาํเขา้ทุกตวั และตวัแปรรวมกระบวนการพฒันาครูทุกตวั มีค่า R  
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เท่ากบั 0.840 และ 2R เท่ากบั 0.705 หรือตวัแปรทั้งสองสามารถทาํนายตวัแปรรวมผลผลิตไดสู้งถึง 

70.5% และพยากรณ์ตวัแปรรวมผลผลิตไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .01 

    รวมผลผลิต = 7.278 + 0.291 รวมนาํเขา้ + 0.642 รวมกระบวนการ 

  สภาพปัจจุบนัของรูปแบบการพฒันาครู มหาวิทยาลัยราชภฏัเป็นไปตามแผนภาพท่ี 9  

หนา้ 137 

 

วตัถุประสงค์ข้อ 2 พฒันารูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ผลการวจิยัประกอบดว้ยตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณ์ เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของ

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 

ตอนที ่5 ผลการสัมภาษณ์ เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

            ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ คือ อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน

ดา้นการสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี,  หวัหนา้ภาควิชา / ประธานสาขาวิชา, ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั

ระดบัคณบดีหรือรองคณบดี  และประธานกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ จาํนวน 13 คน 

ผลการสัมภาษณ์ พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัมีนโยบายการบริการวิชาการและดาํเนินงาน

ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  งานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะอยู่กบัคณะ 

ครุศาสตร์หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้

ความสาํคญัต่อการพฒันาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานหรือสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร) ในแต่ละปี ครูจะใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาเพื่อ

เล่ือนวทิยฐานะและเพิ่มคุณวฒิุมากกวา่การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน หลกัสูตรท่ีใชพ้ฒันาจะ

เป็นหลกัสูตรเฉพาะกิจตามนโยบายหรือความตอ้งการของครูหรือหลกัสูตรท่ีมีความทนัสมยัทาง

วิชาการ สถานท่ีพฒันาครูใช้มหาวิทยาลยัราชภฏั นอกจากโครงการพิเศษจึงจะใช้สถานท่ีของ

สถานศึกษา งบประมาณมีทั้งจากผูเ้ขา้รับการอบรมและของหน่วยงานท่ีจดัในบางคร้ัง   

 ผลผลิตจากการพฒันาครู มีทั้งผลทางตรงครูได้รับการพฒันา ผลทางออ้มคณาจารยข์อง

มหาวิทยาลัยราชภฏัเกิดผลงานท่ีมีศกัยภาพเพื่อเล่ือนตาํแหน่งทางวิชาการและประชาสัมพนัธ์

หน่วยงาน 

ปัญหาของการพฒันาครูมาจากวธีิการพฒันาและผูเ้ขา้รับการพฒันาไม่ตรงกบัตน้สงักดั

ตอ้งการ 
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ขอ้เสนอแนะมหาวทิยาลยัราชภฏัควรลงนามความร่วมมือทางวชิาการกบัสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความร่วมมือในการพฒันาครูอยา่งเป็นระบบและไดผ้ลตามความ

ตอ้งการ  

ความคิดเห็นของคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัจากผลการวจิยั  

เม่ือพิจารณารูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏัและมี

กระบวนการพฒันาครูมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้

 จากการศึกษาทฤษฎีทางการบริหาร รูปแบบการพฒันารูปแบบการพฒันาคณาจารยข์อง 

Orlich รูปแบบหลกัท่ี 4 รูปแบบการพฒันาโดยยึดผูใ้ห้การอบรมเป็นฐาน (Trainer-Based Models) 

รูปแบบย่อยท่ี 1 รูปแบบการแลกเปล่ียน (Exchange) รูปแบบยอ่ยท่ี 2 การประสานความร่วมมือ 

(Linking –Agent) รูปแบบยอ่ยท่ี 3 รูปแบบการสอนโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer-Coaching)  รูปแบบ

ย่อยท่ี 4 รูปแบบผูส้นบัสนุน (Advocy) รูปแบบการพฒันาครูแบบการสอนเน้ือหาวิชา (Subject 

Knowledge for Teaching–SKfT) และรูปแบบผูน้าํทาง ผูผ้ลกัดนั (Driver Navigator Model)การ

สอบถามคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มยอ่ย ผูว้ิจยัจึงสรุปรูปแบบการพฒันาครูและกระบวนการพฒันา

ครู ของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากผลการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี 10 (หนา้ 142) 

 รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากการวจิยั ประกอบดว้ย 

ปัจจัยนําเข้า (Input) 

 1.หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 2. ปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการพฒันาครู (4M)  

บุคลากร (Man) ประกอบดว้ย ครูผูเ้ขา้รับการอบรม คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนท่ีมี

ส่วนช่วยในการพฒันาครู 

งบประมาณ (Money) ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินท่ีจัดของบประมาณโดย

มหาวทิยาลยัราชภฏั ในรูปของโครงการพฒันาครูแต่ละปี และงบประมาณพฒันาครูจากผูเ้ขา้รับการ

อบรม หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษา 

อุปกรณ์และเทคโนโลย ี(Material) ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานพฒันาครู  

การบริหารงาน (Management) แผนงานบริหารวชิาการท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํข้ึน 

3. หลกัสูตร (Curriculum) หลกัสูตรพฒันาครูประกอบดว้ยหลกัสูตรเพิ่มวทิยฐานะ, 

หลกัสูตรพฒันาตามความตอ้งการ, หลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุทางการศึกษา และหลกัสูตรเตรียมการเขา้สู่

ตาํแหน่งครูผูช่้วยใหก้บัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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กระบวนการ (Process) 

1. วางแผนเตรียมงาน มีการประชุมวางแผนและเตรียมการพฒันาครู 

2. ดาํเนินการพฒันาครูดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เนน้แนวทางการพฒันาครูท่ีมุ่งเนน้ 

การปฏิบติัใหเ้กิดความรู้ดา้นเทคนิคการสอน การทาํวจิยัในชั้นเรียน 

3. การติดตามประเมินผลการพฒันาครู โดยประเมินความรู้ก่อนการอบรมและภายหลงั

การอบรม ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม และมีการนิเทศ ติดตามผลการพฒันาครูท่ี

เขา้รับการอบรม 

4. การปรับปรุงหลกัสูตร ผูด้าํเนินงานพฒันาครู นาํผลการประเมินมาปรับปรุงความ

เหมาะสม ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู 

 ผลผลติจากการพฒันาครู(Output) 

ครูมีวุฒิการศึกษาหรือวิทยฐานะเพิ่มข้ึน  เพิ่มความรู้ ทกัษะการพฒันาการสอน มีความ 

พึงพอใจต่อการเขา้รับการพฒันาครู เกิดความร่วมมือทางวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีกิจกรรมทางด้านวิชาการร่วมกัน คณาจารย์มีเอกสาร ตํารา หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพฒันาครูเพิ่มข้ึน 

 ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู (Feedback) 

ความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบันโยบาย  แรงจูงใจใหค้รูพฒันาตนเองและความ

สอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบัความตอ้งการ / วตัถุประสงค ์

 บริบท 

1. แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 นาํการฝึกทกัษะการเรียนรู้  การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  การวิเคราะห์ สังเคราะห์  ทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ  

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  ความรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  ทกัษะ

ทางความใฝ่รู้และจินตนาการ  การฝึกทกัษะอาชีพ  การสอนท่ีสอดแทรกทกัษะการเรียนรู้โลกและ

วฒันธรรม มาสนบัสนุนการจดัหรือสอดแทรกในการอบรมตามโอกาส 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรเสริมความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดา้น

ภาษา วฒันธรรม ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  

กระบวนการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากการวจิยั  ประกอบดว้ย 

1. สํารวจและวเิคราะห์ความต้องการของครูและผู้บริหาร 

1.1 สาํรวจความตอ้งการพฒันาของครูและผูบ้ริหารในสถานศึกษาทางวชิาการ 

1.2 สาํรวจความพร้อมของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อการพฒันา 
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1.3 นาํข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเก่ียวกับบริบทของสถานศึกษา บุคลากร 

อุปกรณ์ เทคโนโลย ี งบประมาณ อาคารสถานท่ีมาประกอบการพิจารณา 

1.4 นาํขอ้มูลสารสนเทศบุคลากรของหน่วยงานผูใ้ห้ความรู้ อุปกรณ์และเทคโนโลย ี

มาประกอบการพิจารณา 

2. จัดทาํแผนพฒันาและหลกัสูตรพฒันาครู 

2.1  สถานศึกษาและมหาวทิยาลยัราชภฏัร่วมมือกนัจดัทาํแผนพฒันาครูของสถานศึกษา

จากขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดร้วบรวม 

2.2  จดัทาํหลกัสูตรพฒันาครูในรูปแบบการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หลกัสูตรการพฒันาเพิ่มคุณวุฒิ หลกัสูตรการพฒันาเพิ่มวิทยฐานะครูและผูบ้ริหาร หลกัสูตรการ

พฒันาครูและผูบ้ริหารดา้นอ่ืน ๆ 

 3. ดําเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรทีก่าํหนด  

  3.1 สร้างทศันคติและความจาํเป็นในการพฒันาตนเองของครู สร้างแรงจูงใจให้เกิด

ความรู้สึกตอ้งการพฒันา การยอมรับในความรู้ ความสามารถของผูร่้วมงานในสถานศึกษาเดียวกนั  

3.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการใหค้วามรู้ผา่นการอบรมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาดว้ยบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.3 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแลว้กลบัมาแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บใน

สถานศึกษา 

3.4 ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน แลว้นาํผลการวิจยัมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่น

การสัมมนาโดยมีวทิยากรจากหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้มาเป็นพี่เล้ียง 

3.5 วางระบบและดาํเนินการนิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษาผ่าน

ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อนครู คณาจารยผ์ูด้าํเนินการพฒันาครู รวมถึงการจดัหาเอกสารให้คน้ควา้

เพิ่มเติม   

4. ประเมินผลภายหลงัการพฒันาครู 

 4.1 ประเมินผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

 4.2 ประเมินความพึงพอใจจากการพฒันา 

 4.3 ประเมินผลลพัธ์จากการพฒันากบัจุดประสงคท่ี์กาํหนดตามแผนการพฒันาครู 

  4.4 ประเมินความสอดคลอ้งของการวางแผนการใหค้วามรู้ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ความ 

พึงพอใจของครูครบวงจรเป็นวฏัจกัร 

 4.5 ประเมินและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครู 
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อภิปรายผลการวจัิย 

1. วตัถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั   

  สภาพปัจจุบันการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวคิดทฤษฎีระบบ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการพฒันาครู ผลผลิตจากการพฒันาครู ผลสะทอ้นกลบัจากการ

พฒันาครู ดงัแผนภาพท่ี 9 หนา้ 137 

 ปัจจัยนําเข้า (Input) 

 ผลจากการสอบถามคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏั

มีหน่วยงานดําเนินการพัฒนาครูและจัดทําแผนพัฒนาครู เ ม่ือวิ เคราะห์ตัวแปรนํา เข้า  4  

ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายกระบวนการทั้งหมดได ้คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรการพฒันา

ครู การจัดทําหลักสูตรเพิ่มคุณวุฒิ การจัดเตรียมบุคลากรพฒันาครู และการจัดเตรียมปัจจัย

สนบัสนุนการพฒันาครู (สถานท่ี อุปกรณ์ และเทคโนโลยี) จากสมการการถดถอยพหุ ปัจจยันาํเขา้

ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ คือ กลุ่มงบประมาณทั้งของมหาวิทยาลัยราชภฏัและสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การจดัทาํแผนพฒันาครู การจดัเตรียมสถานท่ีและบุคลากร ส่ิงท่ีสําคญัมีหลกัสูตรการ

อบรมให้ครูเลือก ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการบริหาร 4M บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ (Material) และการบริหารงาน (Management) (สมคิด  บางโม, 2558: 61) 

สําหรับงบประมาณ เน่ืองจากงบประมาณในการดําเนินการพฒันาครูมาจากหลายแหล่ง คือ 

งบประมาณของมหาวทิยาลยัราชภฏั (มหาวทิยาลยัจดัทาํโครงการเพื่อของบประมาณมาดาํเนินการ) 

งบประมาณของตน้สังกดัสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณของสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณของครูท่ีเข้ารับการพฒันา อีกส่ิงท่ีเพิ่มในกลุ่มตวัแปรน้ี คือ 

หลกัสูตร (C - Curriculum) นัน่คือ ปัจจยันาํเขา้จึงเป็น C 4M 

ครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพึงพอใจต่อหลกัสูตรท่ีหลากหลายให้เลือกเขา้รับการพฒันา 

ทั้งหลกัสูตรฝึกอบรมและหลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิ หากเป็นไปได ้สถานท่ีพฒันาครูควรใชส้ถานท่ีท่ีครู

ปฏิบติังาน 

  หลกัสูตรเป็นปัจจยันาํเขา้ท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัจะตอ้งจดัทาํให้หลากหลาย ทั้งหลกัสูตร

การพฒันาครู หลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุ ครูผูเ้ขา้รับการพฒันามีความตอ้งการพฒันาแตกต่างกนั บุคลากร

ท่ีดาํเนินงานและคณาจารยผ์ูใ้ห้ความรู้จาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและความ

ตอ้งการพฒันา สถานท่ีพฒันาควรจดัเป็นทางเลือกระหวา่งสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาํหนด กบั

สถานท่ีท่ีครูปฏิบติังานตามโอกาสอนัควร งบประมาณ การบริหารงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีควรพิจารณา

ใหมี้ความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
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 กระบวนการพฒันาครู (Process) 

ผลจากการสอบถามคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ตวัแปรกระบวน 11 

ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายผลผลิตได้ทั้ งหมด ประกอบด้วย การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพื่อ

วางแผนและเตรียมการพฒันาครู การวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาครูของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การนาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชใ้นการวาง

แผนการพฒันา  การส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน  แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการ

ศึกษา แหล่งการเรียนรู้ การใชเ้ทคนิค Coaching ในการใหค้วามรู้และส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ภายหลงัการพฒันาครู การประเมินผลงานจากการฝึกอบรม 

การประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู การ

ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครู การประเมินและ

พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความตอ้งการพฒันาของครูประกอบกบัขอ้มูลจากสมการการ

ถดถอยพหุ กระบวนการท่ีนําไปสู่ผลผลิต คือ การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนและ

เตรียมการพฒันาครู การประเมินผลงานจากการฝึกอบรม การประเมินความสอดคลอ้งระหว่าง

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู ซ่ึงเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 

(สมคิด  บางโม, 2558: 72) ดงัน้ี 

P-Plan 1. การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนและเตรียมการพฒันาครู  

2. การวิ เคราะห์ความต้องการพัฒนาครูของสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

3. การนําสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการ 

  วางแผนการพฒันา   

D-Do 1. การส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงาน 

       ทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้  

2. การใชเ้ทคนิค Coaching ในการใหค้วามรู้และส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน 

C-Check   มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ภายหลงัการพฒันาครู 

A-Act 1. การประเมินผลงานจากการฝึกอบรม การประเมินความสอดคล้องระหว่าง 

     วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู  

2. การประเมินความสอดคลอ้งระหว่างแผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงาน 

       พฒันาครู  

3. การประเมินและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครู 
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ครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัควรจดักิจกรรมสร้าง

ทศันคติทางบวกต่อการพฒันาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงทางบวกต่อการพฒันา ให้ความรู้เก่ียวกบั

การทาํวิจัยในชั้นเรียน ควรดาํเนินการพฒันาครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษา นิเทศ ติดตามผลการพฒันาครู 

กระบวนการพฒันาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัควรประเมินและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการพฒันาของครู  มหาวิทยาลยัราชภฏัควรมีการบริหารหลกัสูตรท่ีเป็นระบบ การ

ดาํเนินงานพฒันาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวิเคราะห์ความตอ้งการพฒันาของครูในสถานศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้จดัประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนและเตรียมการพฒันาครู 

โดยนําสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวางแผนการพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการ

ศึกษา แหล่งการเรียนรู้  ดว้ยเทคนิค Coaching ในการให้ความรู้และส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน 

ระหว่างการดาํเนินงานพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัควรจดักิจกรรมสร้างทศันคติทางบวกต่อการ

พฒันาตนเอง กิจกรรมเสริมแรงทางบวกต่อการพฒันา เพื่อส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคญัของการ

พฒันาตนเองและพฒันาโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ White 

(2013: 41 - 47) ท่ีให้ความสําคญักบัการสร้างทศันคติทางบวกเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ควรจดัประเมินความรู้ภายหลงัการพฒันาครูและผลงานจากการฝึกอบรม ประเมินความสอดคลอ้ง

ระหว่างวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู  ความสอดคล้องระหว่าง

แผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัควรมีส่วนร่วมนิเทศ ติดตาม

ผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี อาจทาํในรูปความร่วมมือทางวิชาการร่วมกนั เม่ือ

ไปนิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณ์แลว้ ก็ถือโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิคใหม่ ๆ ของ

การสอนและการพฒันานกัเรียน 

ผลผลติจากการพฒันาครู (Output) 

ผลผลิตตามความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัแสดงให้เห็นว่า  

ครูมีวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน  ครูมีวิทยฐานะเพิ่มข้ึน ครูมีความรู้และทกัษะเพียงพอต่อการพฒันา 

การเรียนการสอน  รวมถึงครูมีการจดัทาํวิจยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึนและมีความพึงพอใจต่อวิธีการ

พฒันาครู สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผลผลิตการพฒันาครูของ

มหาวิทยาลัยราชภฏั และเสริมว่าครูมีการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเพิ่มข้ึน  สถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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เม่ือพิจารณาสมการความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรวมนาํเขา้ และตวัแปรรวมกระบวนการ

สามารถทาํนายตวัแปรผลผลิตไดสู้งถึงร้อยละ  84.7 แสดงว่าทั้งปัจจยันาํเขา้และกระบวนการ 

พฒันาครูส่งผลต่อผลผลิตครูไดสู้งกวา่ร้อยละ 80 ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งสูง 

ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า ครูมีความพึงพอใจต่อ

ผลผลิตการพฒันาครูเก่ียวกับวิธีการพัฒนาครู ครูวุฒิการศึกษาหรือมีวิทยฐานะเพิ่มข้ึน ครูมี

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเพิ่มข้ึน ส่งผลให้สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลยัราชภฏัดาํเนินการพฒันาครู ผลทาํให้ครูไดรั้บความรู้และทกัษะในการพฒันา 

การเรียนการสอน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ศึกษา ค้นควา้ด้วยตนเองเพิ่มข้ึน มีการทาํวิจยัใน 

ชั้นเรียนสอดคล้องกับรายงานวิจัย เร่ือง การพฒันาตัวบ่งช้ีกิจกรรมการพฒันาตามมาตรฐาน 

การปฏิบติังานเพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (สุวิมล  

วอ่งวานิชและคณะ,  2556: 8) ซ่ึงกล่าวว่า การทาํวิจยัเพื่อการจดัการศึกษาเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้

ครูทาํเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ครูมีวุฒิการศึกษาหรือวิทยฐานะเพิ่มข้ึน ส่งผลดีต่อ

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู (Feedback) 

ผลสะท้อนกลับจากการพฒันาครูตามความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของคณาจารย์และ

ผูบ้ริหารในมหาวิทยาลยัราชภฏั และครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย 2 

ดา้น คือ 

ผลท่ีเกิดต่อมหาวทิยาลยัราชภฏั  

1. มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการดาํเนินการประเมินความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบั

นโยบายของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีหนา้ท่ีบริการทางวชิาการ 

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัไดรั้บความร่วมมือจากสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานนาํ

ปัญหา / อุปสรรคจากการดาํเนินงานพฒันาครูมาพิจารณาปรับปรุง 

ผลท่ีเกิดต่อครู ครูเกิดแรงจูงใจในการพฒันาตนเองดา้นอ่ืน ๆ ตามความสนใจ 

การพฒันาครูตามหัวข้อการพฒันาด้านแนวคิดเก่ียวกับทักษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 และ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี ดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นต่อหัวข้อการพฒันาครูตามแนวคิดเก่ียวกับทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 

คณาจารยพ์จิารณาวา่ ควรจดัการอบรมครู เร่ืองต่อไปน้ี 

1.1 การฝึกทกัษะการเรียนรู้ 

1.2 การฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
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1.3 การฝึกการวเิคราะห์ สังเคราะห์  

1.4 การฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 

2. การพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณาจารยพ์ิจารณาว่า ควรจดัการ

อบรมครู เร่ืองต่อไปน้ี 

2.1 พฒันาคุณภาพการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

2.2 การใหค้วามรู้เก่ียวกบัความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพฒันา

ครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ส่งผลใหค้รูมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

ด้านปัจจัยนําเข้า 

ปัจจยันาํเขา้ท่ีนาํมาพิจารณาในการพฒันาครูประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเตรียมการ

พฒันาครู หวัขอ้เร่ืองท่ีครูตอ้งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษ

ท่ี 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเตรียมการพฒันาครู 

1. การจดัทาํหลกัสูตรท่ีหลากหลายใหค้รูเลือกเขา้รับการพฒันาและหลกัสูตรเพิ่มวฒิุ 

2. สถานท่ีปฏิบติังานพฒันาครูตอ้งการใหใ้ชส้ถานศึกษาท่ีครูปฏิบติังาน 

3. การนาํสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชใ้นการวางแผนพฒันาครู 

กลุ่มท่ี 2 หวัขอ้เร่ืองท่ีครูตอ้งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อ

ศตวรรษท่ี 21 คือ 

1. ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ 

2. ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. ทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ 

กลุ่มท่ี 3 ครูตอ้งการเรียนรู้หัวข้อเร่ืองท่ีสอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ  

ภาษาของประเทศในอาเซียน และการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

กระบวนการพฒันาครู 

ครูให้ความสําคญักบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจดักิจกรรมสร้างทศันคติทางบวกต่อการพฒันา

ตนเอง กิจกรรมเสริมแรงทางบวกกับผูเ้ข้ารับการพฒันาการจดักิจกรรมอบรมควรจดัให้กบัครู

ภายในสถานศึกษาท่ีปฏิบติังาน หากเป็นไปไดม้หาวทิยาลยัราชภฏัควรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํวิจยั

ในชั้นเรียนโดยเทคนิคช้ีแนะ (Coaching) และมหาวิทยาลัยราชภฏัควรร่วมนิเทศ ติดตามผล 

การพฒันา 
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ผลผลติจากการพฒันาครู 

ในมุมมองของครู ผลผลิตการพฒันาครู มี 3 กลุ่ม คือ 

1. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัครู คือ ครูมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน วิทยฐานะเพิ่มข้ึน ครูมีการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่มข้ึน 

2. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัสถานศึกษา คือ บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง 

3. ผลท่ีเกิดข้ึนกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั คือ คณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัมีเอกสาร 

ตาํรา หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ประกอบการพฒันาครูเพิ่มข้ึน 

ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

ผลท่ีเกิดต่อครู ทาํใหค้รูมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

ผลท่ีเกิดต่อมหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการวเิคราะห์ผลการดาํเนินการพฒันา

ครูกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน และความตอ้งการพฒันาครู 

สภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั คณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั

ราชภฏัเห็นความสําคญัของการบริการทางวิชาการ ทั้งน้ี จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณ์ พบว่า คณะครุศาสตร์เป็นคณะหลกัท่ีดาํเนินการบริการวิชาการ – กลุ่มครูระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนคณะอ่ืน ๆ ก็มีการให้บริการทางวิชาการเช่นกนั ตามกลุ่มเป้าหมายท่ี

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละคณะ  

  ผลจากการดาํเนินงานของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัต่อการพฒันาครู

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาํให้ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมาก 

ทั้งด้านปัจจยันาํเขา้  กระบวนการพฒันาครู และผลผลิตการพฒันาครู ซ่ึงครูระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานให้ความสําคญัต่อการเพิ่มวุฒิการศึกษาเป็นอนัดบัแรก ส่วนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

เพิ่มข้ึนเป็นอนัดบัรองลงมา สะทอ้นว่า ครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสําคญัของการศึกษา

เป็นลาํดบัตน้ ๆ  

เม่ือพิจารณากลุ่มครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมการความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรรวม

นาํเขา้ และตวัแปรรวมกระบวนการสามารถทาํนายตวัแปรผลผลิตไดสู้งถึงร้อยละ  84.0 แสดงวา่ทั้ง

ปัจจยันาํเขา้และกระบวนการพฒันาครูส่งผลต่อผลผลิตครูไดสู้งกว่าร้อยละ 80 ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งสูง 

ใกลเ้คียงกบัความสมัพนัธ์ท่ีสอบถามในกลุ่มของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏั 
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 วตัถุประสงค์ข้อ 2  เพื่อกาํหนดรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 จากการศึกษาทฤษฎีทางการบริหาร ความหมายของรูปแบบและการจัดทํารูปแบบ 

การสอบถามคณาจารย์และผู ้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน การสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มยอ่ย รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ครู ผูว้จิยัจึงสรุปรูปแบบการพฒันาครูและกระบวนการพฒันาครู ดงัแผนภาพท่ี 10 หนา้ 142 

 รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ย 

 ปัจจัยนําเข้า  (Input) 

 1. นโยบาย  

      นโยบายของมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีมีต่อการพฒันาครู มหาวทิยาลยัราชภฏัควรกาํหนด

นโยบายการพฒันาครูท่ีชดัเจนและมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปจดัทาํแผนพฒันาต่อไป 

    นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร) ซ่ึงจะกาํหนดความตอ้งการพฒันาครูในแต่ละปีอยา่งชดัเจน ซ่ึง

มหาวทิยาลยัราชภฏัควรจะนาํนโยบายดงักล่าวมาประกอบการวางนโยบายพฒันาครูระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

2.หน่วยงานพฒันาครู มหาวิทยาลยัราชภฏัควรจะมีหน่วยงานพฒันาครูทาํหนา้ท่ีพฒันาครู

โดยตรง หรือ หน่วยงานภายในท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมอบหมายหนา้ท่ีพฒันาครู เน่ืองจากเป็น

ภาระหนา้ท่ีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 8 (5)  ท่ีกล่าววา่ 

ภาระหนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัราชภฏัจะตอ้งสร้างความเขม้แขง็ของวชิาชีพครู ดว้ยการผลิตและ

พฒันาครูของบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชีพชั้นสูง 

ประกอบกบั การมีหน่วยงานโดยตรงจะทาํใหเ้กิดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน การประสานงาน

ทั้งคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏั บุคลากรในสถานศึกษารวมถึงองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. ปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการพฒันาครู (4M) 

 บุคลากร (Man) ครูผูเ้ขา้รับการพฒันา คณาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุนมีส่วนช่วยในการ

พฒันาครูทั้งการประสานงานและดาํเนินกิจกรรมพฒันาครู 

งบประมาณ (Money) มหาวิทยาลยัราชภฏัจะมีการของบประมาณแผน่ดินเพื่อใชใ้นการ

พฒันาครูทุกปีในรูปแบบของโครงการพฒันาครูหรือสถานศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจาก

การจดักิจรรมพฒันาครูท่ีผูเ้ขา้รับการอบรม หรือสถานศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

อุปกรณ์และเทคโนโลย ี(Material) มหาวทิยาลยัราชภฏัจะมีการใชส่ื้อ อุปกรณ์และ

เทคโนโลยเีพื่อการดาํเนินงานพฒันาครู ตามหวัขอ้เร่ือง หรือความตอ้งการของผูเ้ขา้รับบริการ 



177 
 

การบริหารงาน (Management) หน่วยงานทุกแห่งจะตอ้งมีการบริหารงาน หน่วยงานตาม

แผนพฒันาครู เพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค ์

4. หลกัสูตร (Curriculum) หลกัสูตรพฒันาครูจะถูกแบ่งตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

คือ 

    1. หลกัสูตรเพิ่มวทิยฐานะ 

    2. หลกัสูตรพฒันาตามความตอ้งการ 

ส่วนหลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจะจดัเอาไวแ้ลว้ใหค้รูเลือก

เรียนตามความประสงค ์

สาํหรับ หลกัสูตรเตรียมการเขา้สู่ตาํแหน่งครูผูช่้วยหรือพฒันาครูก่อนเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี เป็น

หลกัสูตรท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวงัวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัจะจดัใหเ้ป็นทางเลือกกบั

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระบวนการพฒันาครู 

1. วางแผนเตรียมงาน มีการประชุมวางแผนและเตรียมการพฒันาครู 

2. ดาํเนินการพฒันาครูดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เนน้แนวทางการพฒันาครูท่ีมุ่งเนน้ 

การปฏิบติั ประกอบดว้ย 

2.1 ศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบติัการ 

2.3 ตั้งศูนยใ์หค้าํปรึกษา / คลินิกใหค้าํปรึกษา 

2.4 นิเทศการสอน 

2.5 ใชเ้ทคนิคการช้ีแนะ (Coaching) 

2.6 การทาํวจิยัในชั้นเรียน 

สอดคลอ้งกบัรายงานวิจยั เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีกิจกรรมการพฒันาตามมาตรฐาน 

การปฏิบติังานเพื่อการขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (สุวมิล   

วอ่งวานิชและคณะ,  2556: 8) ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาเลือกกิจกรรมดาํเนินงาน คือ การวิจยั

ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการจดัการศึกษา การเขา้ฟังการบรรยาย อภิปราย 

ประชุมปฏิบติัการ และการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพทางการศึกษาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

3. การติดตามประเมินผลการพฒันาครู มีการประเมินความรู้ก่อนการอบรมและภายหลงั

การอบรม ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม และควรมีการนิเทศ ติดตามผลการพฒันา

ครูท่ีเขา้รับการอบรม 
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4. การปรับปรุงหลกัสูตร ผูด้าํเนินงานพฒันาครู นาํผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสูตร

ใหมี้ความเหมาะสม  ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู 

 ผลผลติจากการพฒันาครู 

1. ผลการพฒันาตามวตัถุประสงค ์คือ วฒิุการศึกษาเพิ่มข้ึน วิทยฐานะเพิ่มข้ึน  เพิ่มความรู้ 

ทกัษะในการพฒันาการเรียนการสอน 

2. ความพึงพอใจของการพฒันาครู คือ ความพึงพอใจต่อวทิยากร กระบวนการพฒันาครู 

รวมถึงการนาํความรู้จากการพฒันาไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษา 

3. ความร่วมมือทางวชิาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวทิยาลยัราชภฏัมีกิจกรรม

ทางดา้นวชิาการร่วมกนั ผา่นการลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางดา้นวชิาการ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการ

พฒันาร่วมกนั คณาจารย ์ครูจะมีเอกสาร แนวทางการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน

การทาํวจิยัร่วมกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏักบัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนัจะนาํไปสู่การพฒันา

คุณภาพการศึกษา  คณาจารยมี์เอกสาร ตาํรา หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพฒันาครูเพิ่มข้ึน 

 ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

1. ความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบันโยบาย  นโยบายในท่ีน้ี คือ นโยบายการ

พฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั / ของหน่วยงานตน้สังกดั สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงจะทาํใหผู้ด้าํเนินการกาํหนดแนวทางการพฒันาต่อไปได ้

2. แรงจูงใจใหค้รูพฒันาตนเอง โดยทัว่ไป สถานศึกษาจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูได้

พฒันาตนเองอยูแ่ลว้ แต่หาก มหาวทิยาลยัราชภฏัทาํในบทบาทสร้างแรงจูงใจใหก้บัครูดว้ย จะเป็น

ส่ิงท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งการ 

3. ความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงานกบัความตอ้งการ / วตัถุประสงค ์

 บริบท 

1. แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21  เม่ือพิจารณาทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 ทั้ง 10 

ประการ คือ การฝึกทกัษะการเรียนรู้  การฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  การฝึกการวเิคราะห์ 

สังเคราะห์  การฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  การฝึกทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ  การฝึกความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม  การใหค้วามรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน  การฝึก

ทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ  การฝึกทกัษะอาชีพ  การสอนท่ีสอดแทรกทกัษะการเรียนรู้โลก

และวฒันธรรม ทั้งน้ี ควรมีการสนบัสนุนใหจ้ดัหรือสอดแทรกในการอบรมตามโอกาส 

    การพฒันาครูให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 ผูด้าํเนินงานพฒันาครูจะตอ้งกระตุน้

ใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ แบบ PBL หรือ RBL ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฤตินนัท ์ สมุทร์ทยั 
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(2556) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษท่ี 21 ยึดหลัก “สอนน้อย  

เรียนมาก”  ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีครูเตรียมไว ้จากปัญหา / ส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ 

การเปล่ียนแปลงของกระแสเทคโนโลย ีทาํใหก้ารพฒันาครูจาํเป็นจะตอ้งนาํเทคโนโลยเีขา้

มาเสริม โดยจดัทาํบทเรียนออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ต ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัเทคนิคการสอน

ผา่นระบบเฟซบุค (Face Book) หรือไลน์ (Line) เพื่อลดช่องวา่งของการพฒันาครู 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรมีการจดัอบรมเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งด้านภาษา วฒันธรรม ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี หากมี

ความพร้อมเพียงพอควรจดัศูนยฝึ์กอบรม การเตรียมความพร้อมการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

การเตรียมความพร้อมครูให้รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะมีผูเ้ขา้เรียน

เป็นผูม้าจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจกัรกมัพูชา เป็นตน้ ควรมีการจดัอบรมเพื่อเสริมความรู้

เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งด้านภาษา วฒันธรรม ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุบิน  ยุระรัช (2554) ท่ีกล่าววา่ ทกัษะทางภาษา ควรจะ

มีการให้ความรู้ภาษาทางการในอาเซียน เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาบาฮาซา เป็นตน้ รวมทั้งครูเองก็

ตอ้งให้ความสําคญัต่อภาษาไทยท่ีเป็นภาษาประจาํชาติ นั่นหมายถึงครูจะต้องใช้ภาษาไทยให้

ถูกตอ้งทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อเป็นตน้แบบใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนดว้ย ซ่ึงจะมีทั้งคนไทยและ

คนจากประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี หากมีความพร้อมเพียงพอควรจดัศูนยฝึ์กอบรม การเตรียมความ

พร้อมการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กระบวนการพฒันาครู ตามรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลัยราชภฏัตามท่ีผูว้ิจ ัย

วเิคราะห์ แผนภาพท่ี 11 หนา้ 154 

1. สาํรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการของครูและผูบ้ริหาร 

1.1 สาํรวจความตอ้งการพฒันาของครูและผูบ้ริหารในสถานศึกษาทางวชิาการ เพือ่

เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผนพฒันา 

1.2 สํารวจความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัต่อการพฒันา ในขั้นน้ีของ

กระบวนการ บุคลากรควรมีการพฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการเขา้รับการอบรม ศึกษา ดูงาน 

การทาํวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หากเป็นไปไดค้วรมีการทาํวิจยัร่วมกบัสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3 นาํข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเก่ียวกับบริบทของสถานศึกษา บุคลากร 

(จาํนวนบุคลากร คุณวุฒิ ตาํแหน่งงาน) อุปกรณ์ เทคโนโลยี  งบประมาณ อาคารสถานท่ีมา
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ประกอบการพิจารณา  รวมถึงนโยบายการพัฒนาครูของหน่วยงานต้นสังกัด ทิศทางการ

เปล่ียนแปลงของการศึกษาในระดบันั้น ๆ 

1.4 นาํขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้-ศกัยภาพของคณาจารยท่ี์ใหค้วามรู้ 

อุปกรณ์และเทคโนโลยมีาประกอบการพิจารณา  

2. จดัทาํแผนพฒันาและหลกัสูตรพฒันาครู 

2.1  สถานศึกษาและมหาวทิยาลยัราชภฏัร่วมมือกนัจดัทาํแผนพฒันาครูของสถานศึกษา

จากขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดร้วบรวม 

2.2 จดัทาํหลกัสูตรพฒันาครูในรูปแบบการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หลักสูตรการพฒันาเพิ่มคุณวุฒิ หลักสูตรการพฒันาเพิ่มวิทยฐานะครูและผูบ้ริหาร หลักสูตร 

การพฒันาครูและผูบ้ริหารดา้นอ่ืน ๆ 
 3. ดาํเนินการพฒันาตามแผนและหลกัสูตรท่ีกาํหนด  

  3.1 มหาวิทยาลยัราชภฏัจดักิจกรรมสร้างทศันคติความจาํเป็นในการพฒันาของครูใน

สถานศึกษา สถานศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูสร้างทศันคติและความจาํเป็นในการพฒันา

ตนเอง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความรู้สึกตอ้งการพฒันา ผลดีของการพฒันาตนเอง การยอมรับใน

ความรู้ ความสามารถของผูร่้วมงานในสถานศึกษาเดียวกนั กระตุน้ให้เกิดการสร้างชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) (เรวณี  ชยัเชาวรัตน์, 2558: 17-18) เพื่อให้

ครูในสถานศึกษารวมกลุ่มสร้างค่านิยม ร่วมกนัรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเห็นความสําคญั

ของการสังเกตการสอน การวพิากษว์จิารณ์ สะทอ้นการปฏิบติังาน 

3.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการใหค้วามรู้ผา่นการอบรมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาดว้ยบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.3 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแลว้กลบัมาแลกเปล่ียนความรู้ท่ีไดรั้บใน

สถานศึกษา 

3.4 ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน แลว้นาํผลการวิจยัมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ผา่น

การสัมมนาโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานผูใ้ห้ความรู้มาเป็นพี่เล้ียง  คณาจารยผ์ูใ้ห้ความรู้ร่วมกบั

บุคลากรของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทาํวิจยัเพื่อให้เกิดประสบการณ์และความรู้

เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3.5 นิเทศการจดัการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษาดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย ทั้งการ

นิเทศดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา นิเทศดว้ยครูท่ีทาํหนา้ท่ีสอนดว้ยกนั จดัเอกสารท่ีหลากหลายให้

คน้ควา้เพิ่มเติม โดยคณาจารยผ์ูด้าํเนินการพฒันาจะมีส่วนร่วมในการนิเทศและใหค้าํแนะนาํ
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เพิ่มเติมตามโอกาส  รวมกลุ่มแบ่งปันความรู้จากครูภายในสถานศึกษาร่วมกนั และระหวา่งครู

ภายในสถานศึกษากบัครูภายนอกสถานศึกษา 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิณสุดา  สิริธรังศรี (2556: 80) ท่ีศึกษา เร่ือง รูปแบบการบริหาร

จดัการสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงได้ศึกษาสภาพการบริหารจดัการสถานศึกษา

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญ่ีปุ่น พบว่า กฎหมายกาํหนดให้ครูทุกคนตอ้งไดรั้บการ

พฒันาโดยแบ่งเป็น ครูบรรจุใหม่พฒันาตนเองภายใตก้ารนิเทศของครูพี่เล้ียงและผูบ้ริหาร ส่วนครูท่ี

มีประสบการณ์การสอนมา 10 ปี จะตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะใหม่ในการเรียน

การสอน เช่นเดียวกบั Liljedahl (2014: 109) กล่าวว่า ครูมืออาชีพทางการเรียนรู้จะตอ้งใช้วิธีการ

เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา การเขา้กลุ่มเรียนรู้ดว้ยเทคนิคอุปนยั การศึกษาดูงาน การทาํงานเป็นทีม

และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ท่ีสําคัญ ครูต้องการผู ้อาํนวยความสะดวกเท่า ๆ กับการอบรม 

เชิงปฏิบติัการ 

4. ประเมินผลภายหลงัการพฒันาครู 

 4.1 ประเมินผลจากการอบรมพฒันาครู 

 4.2 ผลการประเมินจากความพึงพอใจต่อการอบรมและการพฒันาครู 

 4.3 ประเมินผลลพัธ์ท่ีครูไดรั้บกบัจุดประสงคท่ี์วางไวต้ามแผนการพฒันาครูของ

สถานศึกษาร่วมกบัหน่วยงานผูใ้หค้วามรู้ 

  4.4 ประเมินหลกัการเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของการวางแผนการใหค้วามรู้ ผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึน ความพึงพอใจของครูครบวงจรเป็นวฏัจกัร 

 4.5 ประเมินและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาของครู 

องคร์วมของรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏั ทั้ง 4 ขอ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของลดัดา  ศิลานอ้ย และคณะ (2554) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาวิชาชีพ

ครูในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีขั้ นตอนการดําเนินงานภายใต้กระบวนการวิจัย 

เชิงปฏิบติัการ ประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นกระบวนการ ขั้นนิเทศติดตาม ประเมินผล และขั้น

ปรับปรุง พฒันา ทั้งยงัสอดคล้องกบัพิชิต ฤทธ์ิจรูญ และคณะ (2555) ท่ีศึกษา  เร่ือง การวิจยัและ

พฒันานโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันาทางเลือก

ขอ้เสนอเชิงนโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น  คือ 1) จดัระบบและกลไก

ในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจดัการเรียนการสอน การบริหาร

จดัการและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2) 

พฒันาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา 3) จดัระบบการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการปฏิบติังาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4) จดัระบบการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจและความกา้วหน้า

ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากน้ี การพฒันาครูยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ

ผลิตและการพฒันาครูของประเทศสิงคโปร์ (Sclafani, 2015: 8-13) เม่ือครูเขา้สู่กระบวนการเป็นครู

จะได้รับการพฒันาให้เป็นครูมืออาชีพ ผ่านกระบวนการสมรรถนะ 3 ด้าน คือ สมรรถนะการ

วางแผนท่ีกาํหนดเป้าหมายการพฒันาตนเอง สมรรถนะการให้คาํแนะนํา การเป็นครูมืออาชีพ

จะตอ้งเป็นทั้งผูรั้บฟังและผูใ้ห้คาํแนะนาํต่อผูอ่ื้น และสมรรถนะการประเมิน ท่ีจะตอ้งมีทั้งการ

ประเมินตนเองและประเมินผูอ่ื้นให้พร้อมสู่การเล่ือนระดบัสูงข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัครูในประเทศไทยแต่

ละคนจะถูกกาํหนดให้วางตวัช้ีวดัของตนเองว่า ควรเล่ือนขั้นเป็นลาํดบัใดเม่ือใด มีแนวทางการ

พฒันาตนเองอยา่งไร รูปแบบการพฒันาครูเร่ิมให้ความสําคญักบัวิธีการช้ีแนะ (Coaching) เพิ่มข้ึน 

ตามสมรรถนะทั้งสามเช่นกนั 

 เม่ือวเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งสภาพปัจจุบนัของรูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลยั

ราชภฏักบัรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากผลการวจิยั  

 

ตารางที ่17 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งสภาพปัจจุบนัของรูปแบบการพฒันาครูของ

มหาวทิยาลยัราชภฏักบัรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัจากผลการวจิยั 

 

สภาพปัจจุบัน รูปแบบจากผลการวจัิย ผลการวเิคราะห์ 

ปัจจัยนําเข้า 

- หลกัสูตร 

- คณาจารยผ์ูใ้หก้ารพฒันา

ครู 

- บุคลากร (Man) 

- งบประมาณ (Money) 

-  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

เทคโนโลย ี(Material) 

- การบริหารงาน 

(Management) 

 

ปัจจัยนําเข้า 

- นโยบาย 

- หน่วยงานพฒันาครู 

- หลกัสูตร 

- บุคลากร (Man) 

- งบประมาณ (Money) 

-  เคร่ืองมือ อุปกรณ์  

เทคโนโลย ี(Material) 

- การบริหารงาน 

(Management) 

 

ปัจจยันําเข้าทั้ งสภาพปัจจุบันและจาก

ผ ล ก า ร วิ จั ย กํ า ห น ด มี ป ร ะ เ ด็ น ท่ี

เหมือนกัน คือ หลักสูตรท่ีใช้ในการ

พฒันาครูและปัจจยัพื้นฐาน (บุคลากร –

ทั้งครูท่ีเขา้รับการพฒันาและคณาจารย์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ งบประมาณ 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการ

บริหารงาน)  

ส่วนท่ีแตกต่าง คือ  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรกําหนด

นโยบายการพฒันาครูโดยตรง เพื่อให้

หน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
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นาํไปจดัทาํแผนพฒันาของหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติงานประจาํปี อันจะทําให้

เกิดความชัดเจนของการปฏิบัติและ

สะดวกต่อการกาํกบั ติดตาม 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรติดตาม

นโยบายการพฒันาครูของหน่วยงานตน้

สังกดัสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน 

นโย บา ย ของ ผู ้บ ริหา รสถ า นศึ ก ษ า 

ขั้ น พื้ น ฐ า น ต่ อ ก า ร พัฒ น า ค รู  เ พื่ อ

ประกอบการวางแผนการพฒันาครูท่ี

ส อ ด ค ล้ อ ง กับ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ข อ ง

ผูรั้บบริการ 

3. ผูว้ิจยัเสนอให้มีหน่วยงานพฒันาครู

ท่ีทาํหน้าท่ีโดยเฉพาะ เพื่อให้นโยบาย

แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ท่ี ถู ก กํ า ห น ด มี

ผูรั้บผิดชอบดาํเนินงาน ซ่ึงหน่วยงานน้ี

จ ะ เ ป็ น ตัว ก ล า ง ป ร ะ ส า น ร ะ ห ว่ า ง

คณาจารย ์ผูใ้ห้การพฒันาครู และครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ งภาระ

งานอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการพฒันาครู หากไม่

สามารถจัดตั้ งหน่วยงานเฉพาะเพื่อ

ดาํเนินงาน ก็ควรจะมีหน่วยงานประจาํ

ท่ีได้รับมอบหมายงานพัฒนาครูท่ีมี

ความชดัเจน 

4. ผู ้ท่ีได้รับเลือกให้เป็นวิทยากรซ่ึง

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ มีความรู้ 

ความสามารถในเร่ืองท่ีจะดาํเนินการให้

ความรู้ หรือมีการทาํวิจยัในเร่ืองนั้น ๆ
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เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในตวัผูเ้ป็นวทิยากร 

5. บุคลากรควรมีการพฒันาตนเอง

อยา่งสมํ่าเสมอ ใหพ้ร้อมต่อการพฒันา

ครู 

6. บุคลากรผูรั้บหน้าท่ีพฒันาครูควรมี

โ อ ก า ส ทํา ง า น วิ จัย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า 

ขั้นพื้นฐานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาครู 

กระบวนการพฒันาครู 

- การพฒันาหลกัสูตร 

- การบริหารหลกัสูตร 

- การดาํเนินงานพฒันาครู 

- การติดตามประเมินผล

การพฒันาครู 

 

กระบวนการพฒันาครู 

- การวางแผนเตรียมงาน 

- ดาํเนินการพฒันาครู

ดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย 

- การติดตามประเมินผล

การพฒันาครู 

- การปรับปรุงหลกัสูตร 

 

กระบวนการพฒันาครูทั้งสภาพปัจจุบนั

และจากผลการวิจยั มีภาพรวมใกลเ้คียง

กัน คือ วางแผน ดําเนินงาน ประเมิน

และปรับปรุง แต่ส่ิงท่ีผู ้วิจ ัยนําเสนอ

เพิ่มเติมในส่วนการติดตามประเมินผล

การพฒันาครูดาํเนินการพฒันาครูด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย เน่ืองจากปัจจุบนั

ก า ร พัฒ น า ค รู จะ มุ่ ง เ น้นก า รอ บ ร ม 

การศึกษา ดูงาน เป็นหลัก แต่ผู ้วิจ ัย

พบว่า  การพัฒนาครูควรจะเพิ่ม เติม

เทคนิคการพฒันาในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี 

คุรุสภาคาดหวงัให้ครูทาํ เช่น การเขียน

ตาํรา หรือบทความ การสร้างนวตักรรม

การจัดการเรียนรู้ เป็นต้น แนวคิดใน 

การพฒันาครู  

1. ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมจาก

แบบเดิมท่ีใชว้ิทยากรเป็นศูนยก์ลางการ

อบรมม าเ ป็นการอบ รมแบ บช้ีแนะ 

(Coaching) ซ่ึงจะจดักิจกรรมท่ีเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ท่ีให้

ความรู้กบัครูผูรั้บความรู้ 
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2. การนาํปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนมา

เป็นประเด็นการพฒันาร่วมกนัระหว่าง

ครูกบัคณาจารยข์องมหาวิทยาลยัราชภฏั 

เพื่อให้เกิดเทคนิคการสอนเฉพาะกรณี

ตามสภาพของชั้ นเ รียน บริบทของ

สถานศึกษา 

3. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ทาํ

ให้ส่ือการสอนของครูเปล่ียนไปจากส่ือ

ท่ีจบัตอ้งได ้ไปสู่ส่ือทางเทคโนโลยีท่ีครู

จะต้องมีเทคนิคในการเลือกใช้ส่ือบน

ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด

กบัผูเ้รียน ฉะนั้น หลกัสูตรการสร้างส่ือ

บ นร ะ บ บ อิน เท อร์ เ น็ต  ห รื อร ะ บ บ

เ ค รื อ ข่ า ย โ ท ร ศัพ ท์  เ ป็ น แ น ว คิ ด ท่ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัควรจดัหลกัสูตรเพื่อ

เติมเตม็ในส่วนน้ี 

4. ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ ค ว ร ส ร้ า ง

บ ท เ รี ย น ท่ี ห ล า ก ห ล า ย บ น ร ะ บ บ

การศึกษาเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Thai Mooc) ซ่ึงจะสนบัสนุนให้ครูได้

พัฒนาตนเองโดยไม่ มีข้อจํากัด  ทั้ ง

ค่าใช้จ่าย  วิธีการเรียนรู้และจํานวน 

ผูเ้ขา้รับการอบรม 

ผลผลติจากการพฒันาครู 

- ผลการพฒันาตาม

วตัถุประสงค ์

- ความสอดคลอ้งกบั

บริบท 

 

ผลผลติจากการพฒันาครู 

- ผลการพฒันาตาม

วตัถุประสงค ์

- ความพึงพอใจของการ

พฒันาครู 

- ความร่วมมือทาง

ผลผลิ ตจาก การพัฒนา ครูทั้ ง สภา พ

ปัจจุบันและจากผลการวิจัย มีความ

สอดคลอ้งในส่วนของผลการพฒันาตาม

วตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัยงัเสริมการประเมิน

ความพึงพอใจของการพฒันาครูท่ีมีการ

เสริมต่อการนาํความรู้จากการพฒันาไป
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วชิาการ 

 

ใชต่้อในสถานศึกษา ความพึงพอใจของ

การพฒันาครู ผูว้จิยัพจิารณาวา่ ควรปรับ

ให้อยู่ ในขั้ นผลผลิตจา กการพัฒนา 

เพื่อให้ผลลพัธ์จากการการพฒันาครูมี

ความชัดเจนในเชิงบริหารงานมากข้ึน 

ความร่วมมือทางวิชาการ การทํางาน

ปั จ จุ บัน ม ห า วิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ แ ล ะ

สถานศึกษาจะต้องสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือกบัหน่วยงานทางการศึกษา 

/ สถานประกอบการภายนอก ฉะนั้ น 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU) จะทาํให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมี

แหล่งขอ้มูลตั้งตน้ในการวางแผนพฒันา 

รวม ถึ ง ก า ร ส ร้า ง ส รรค์ผ ล ง า นท า ง

วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์

และครูของสถานศึกษาระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  

1. การทําวิจัยแม้จะเป็นเทคนิคท่ี 

คุรุสภาคาดหวังให้ครูทํา แต่ครูส่วน

ใหญ่จะมองว่า การทาํวิจยัควรจะทาํเม่ือ

มีการศึกษาต่อท่ีสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

ฉะนั้ น การทําความร่วมมือร่วมกัน

ระหวา่งคณาจารยก์บัครูระดบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจะเป็นมิติท่ีดีต่อการพฒันา

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง นั ก เ รี ย น

เปรียบเทียบเสมือนสถานศึกษาขั้ น

พื้ น ฐ า น เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ข อ ง

มหาวทิยาลยัราชภฏัอีกแห่งหน่ึง 

2. ภ า ว ะ อัต ร า ก า ร เ กิ ด ท่ี ล ด ล ง 
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สภาพปัจจุบัน รูปแบบจากผลการวจัิย ผลการวเิคราะห์ 

ภาวะการยา้ยถ่ินมีผลต่อจาํนวนนกัเรียน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงทําให้

สถานศึกษาหลายแห่งตอ้งลดห้องเรียน

และแสวงหาความร่วมมือดา้นครูผูส้อน 

เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ท่ี จ ะ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทาํให้มหาวิทยาลัย

ราชภฏัมีช่องทางพฒันานวตักรรมใหม่

เพื่อการสอนในสถานศึกษาท่ีตอ้งมีการ

ลดขนาดหอ้งเรียน 

ผลสะท้อนกลบัจากการ

พฒันาครู 

- ปัญหา / อุปสรรคจาก

การดาํเนินงานพฒันาครู 

- ความพึงพอใจของผูรั้บ 

การพฒันา 

 

ผลสะท้อนกลบัจากการ

พฒันาครู 

- ความสอดคลอ้งของผล

การดาํเนินงานกบั

นโยบาย 

- แรงจูงใจใหค้รูพฒันา

ตนเอง 

- ความสอดคลอ้งของผล

การดาํเนินงานกบัความ

ตอ้งการ/วตัถุประสงค ์

 

ผลสะท้อนกลับจากการพฒันาครูจะมี

ค วา ม แตก ต่ า ง กัน  เ น่ือ ง จา ก ส ภา พ

ปัจจุบนั ผูด้าํเนินการพฒันาครูจะสนใจ

ความพึงพอใจของผูรั้บการพฒันา และ

ปัญหา / อุปสรรคจากการดาํเนินงานการ

พฒันาครูมาใชใ้นการวางแผน ปรับปรุง

การทํางานในโอกาสต่อไป แต่ผู ้วิจ ัย

พิจารณาว่า  ผลสะท้อนกลับจากการ

พัฒ น า ค รู ส ร้ า ง ผ ล ท่ี ส อ ด ค ล้อ ง กับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  / 

หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาขั้ น

พื้ นฐาน /  สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานท่ี

สาํคญั คือ  

1. ค รู จ ะ ไ ด้ รับ ก า รก ร ะ ตุ้น ใ ห้ เ ห็ น

ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 

ซ่ึงจะทาํให้ ครูเกิดแรงจูงใจในการ

พฒันาตนเองตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ง

ร อ ใ ห้ ส่ ง เ ข้า รั บ ก า ร พัฒ น า ต า ม

โอกาส 

2. มุมมองของการพฒันาในปัจจุบนัจะ
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สภาพปัจจุบัน รูปแบบจากผลการวจัิย ผลการวเิคราะห์ 

เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC - Professional Learning 

Community) ท่ีส่งเสริมให้ครูท่ีมี

เป้าหมายการพัฒนานักเรียนกลุ่ม

เดียวกนัรวมกลุ่มกนัพฒันาอนัจะทาํ

ให้ เ กิดการพัฒนาท่ีย ั่งยืนภายใน

สถานศึ กษา  ทั้ ง น้ี  คณาจารย์ใ น

มหาวิทยาลยัราชภฏัจะเป็นตวัช่วยท่ี

ดี ท่ีจะให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัเน้ือหา 

และเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียน 

การสอน 

บริบท 

- ทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 

- ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

บริบท 

- ทกัษะเพื่อศตวรรษท่ี 21 

- ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

 

บ ริ บ ท ทั้ ง ส ภ า พ ปั จ จุ บัน แ ล ะ จ า ก

ผลการวิจยักาํหนดพิจารณาแลว้เป็นส่ิง

สาํคญัของการพฒันาครู ซ่ึงควรจะนาํมา

สอดแทรกระหว่างการพฒันาครู  ซ่ึง

ควรจะนํามาสอดแทรกระหว่างการ

พฒันาครู เช่น การฝึกทกัษะการส่ือสาร

และความร่วมมือ การฝึกการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ รวมถึงการฝึกทกัษะการคิด

อยา่งมีวจิารณญาณ เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1.1 การวางแผนการดาํเนินการพฒันาครูควรมีการวิเคราะห์นโยบายของหน่วยงาน 

ตน้สังกดัและความตอ้งการพฒันาของครู ก่อนจะกาํหนดหลกัสูตรการพฒันาครู เน่ืองจากนโยบาย

จากตน้สังกดัเป็นทิศทางการพฒันาครูในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละสังกดั 

1.2 การพฒันาหลกัสูตรสําหรับครูเลือกเขา้รับการพฒันา นอกจากจะมีหลกัสูตรใหม่

ท่ีมาจากการสํารวจความตอ้งการของครูแลว้ ควรมีหลกัสูตรเชิงบูรณาการระหว่างความตอ้งการ
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ของครู การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อประโยชน์

โดยตรงกบัผูเ้รียน 

1.3 การสร้างเครือข่ายร่วมกนัระหวา่งองคก์ารทางวิชาชีพ ชุมชน สถานประกอบการ

ตน้สังกดัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลยัราชภฏัจะเป็นการทาํงานร่วมกนัในเชิงรุกท่ี

สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของโลก 

1.4 เทคนิคท่ีใช้ในการพฒันาครูควรเน้นการลงมือปฏิบติั เพื่อสร้างความรู้ควบคู่กบั

การปฏิบติั หากเป็นไปไดค้วรใชว้ธีิการท่ีส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาตระหนกัถึงความจาํเป็นของ

การพฒันาตนเองและการแลกเปล่ียนความรู้ภายในสถานศึกษา 

1.5 การพฒันาครูใหมี้ความรู้ดา้นทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา 

ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 เป็นส่ิงจาํเป็นและควรสอดแทรกผา่นหลกัสูตร

การพฒันาครูท่ีหลากหลาย  

1.6 พฒันาครูใหมี้ความรู้ในการจดัทาํบทเรียนออนไลน์ บนระบบอินเทอร์เน็ต หรือ

บทเรียนบนสมาร์ทโฟน เพื่อใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

1.7 การเปล่ียนแปลงเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทาํให้ภาษาเป็นปัจจยัสําคญั จาํเป็นท่ี

จะต้องมีหลักสูตรการพัฒนาครูเก่ียวกับภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน การส่ือสารด้วย

ภาษาองักฤษในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยวธีิการพฒันาท่ีเนน้การปฏิบติั  

1.8 มหาวิทยาลยัราชภฏัควรส่งเสริมครูในหน่วยงานพฒันาครูให้ใชว้ิธีการพฒันาครู

รูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน เช่น การช้ีแนะ (Coaching) การพฒันาครู

โดยใชส้ถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นฐานการฝึกอบรมท่ีเนน้การปฏิบติั เป็นตน้ 

1.9 มหาวิทยาลยัราชภฏัควรแสวงหาวิธีการดาํเนินงานพฒันาครูในรูปแบบท่ีแตกต่าง

จากเดิมสอดคล้องกบัเทคโนโลยีใหม่ท่ีก้าวเขา้มา โดยการปรับวิธีการสอนจากการบรรยาย จดั

กิจกรรมในห้องประชุมไปสู่การพฒันาครูในรูปแบบการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต : 

Thai Mooc ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีครูไม่ตอ้งเดินทางเขา้มาร่วมกิจกรรมในสถานท่ีท่ีกาํหนด แต่สามารถ

พฒันาขณะปฏิบติังานในสถานศึกษา และวิทยากรจะอยู่ส่วนกลาง ส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

หรือระบบโทรศพัท ์ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยในอนาคต 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัรูปแบบการพฒันาครูโดยใช้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ เน่ืองจากการนาํครูออกจากสถานศึกษาเพื่อมาพฒันา ทาํให้เกิดปัญหาครูทิ้งชั้นเรียน แม้
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จะมีการดาํเนินการพฒันาครูในวนัหยุดก็ตาม แต่การดาํเนินงานอาจทาํได้ไม่สมํ่าเสมอ และขาด

ความคล่องตวั ไม่เหมือนกบัการพฒันาครูโดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์จากบุคลากรในสถานศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัการพฒันาครูโดยใชเ้ทคนิคการพฒันาร่วมกนั (Lesson Study)

เพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั

ราชภฏั 

2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาครูซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลยั

ราชภฏั เน่ืองจากความแตกต่างของศกัยภาพบุคลากร ความแตกต่างของบริบทของครูท่ีแต่ละ

มหาวทิยาลยัราชภฏัจะตอ้งดูแล ซ่ึงในบางคร้ังเขตพื้นท่ีบริการไม่ไดอ้ยูบ่ริเวณใกลเ้คียงมหาวทิยาลยั 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 

คณาจารยแ์ละคณะผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏัประกอบดว้ย 5 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 4 คือ 

ตารางที ่18 แสดงจาํนวนคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏั จาํแนกตามกลุ่ม 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ จํานวนประมาณ (คน) 

กลุ่มรัตนโกสินทร์ (2,081) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 704 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 428 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 194 

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 213 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 542 

กลุ่มภาคเหนือ (2,743) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 521 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 429 

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 359 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 350 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 140 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 444 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 176 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 324 

กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (5,310) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 631 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 1,170 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 419 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 381 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 571 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2
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มหาวทิยาลัยราชภัฏ จํานวนประมาณ (คน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 410 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 385 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 553 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธ์ุ 106 

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 169 

มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 103 

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 412 

กลุ่มภาคกลาง (2,604) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 210 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 348 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 299 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 295 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 394 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 260 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 232 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 356 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 210 

กลุ่มภาคใต้     (1,670) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 506 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 373 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 295 

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 246 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 250 

รวม 14,408 
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ตารางที ่19 แสดงจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานครจาํแนกตามกลุ่ม 

 

กลุ่ม / เขต จํานวนครู 

กรุงเทพ ฯ กลาง (1,058) 

พระนคร 140 

ป้อมปราบศตัรูพา่ย 47 

สัมพนัธวงศ ์ 36 

ดุสิต 205 

พญาไท 43 

หว้ยขวาง 152 

ราชเทว ี 98 

ดินแดง 272 

วงัทองหลาง 65 

กรุงเทพ ฯ ใต้ (1,666) 

บางรัก 58 

ปทุมวนั 168 

ยานนาวา 155 

พระโขนง 128 

สาทร 47 

บางคอแหลม 186 

คลองเตย 109 

สวนหลวง 281 

วฒันา 221 

บางนา 313 

กรุงเทพ ฯ เหนือ (2,385) 

บางเขน 285 

ดอนเมือง 406 

จตุจกัร 366 
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กลุ่ม / เขต จํานวนครู 

ลาดพร้าว 256 

บางซ่ือ 179 

หลกัส่ี 277 

สายไหม 616 

กรุงเทพฯ ตะวนัออก (4,414) 

บางกะปิ 543 

มีนบุรี 462 

ลาดพกระบงั 761 

หนองจอก 799 

บึงกุ่ม 387 

ประเวศ 541 

คนันายาว 98 

สะพานสูง 184 

คลองสามวา 639 

กลุ่มกรุงธนเหนือ (2,002) 

ธนบุรี 266 

คลองสาน 200 

บางกอกใหญ่ 104 

บางกอกนอ้ย 232 

ตล่ิงชนั 296 

บางพลดั 193 

จอมทอง 429 

ทววีฒันา 282 

กลุ่มกรุงธนใต้ (3,156) 

ภาษีเจริญ 434 

หนองแขม 417 
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กลุ่ม / เขต จํานวนครู 

บางขนุเทียน 785 

ราษฎร์บูรณะ 261 

บางแค 489 

ทุ่งครุ 411 

บางบอน 359 

รวมทั้งหมด 14,681 

 

ตารางที ่20 แสดงจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จาํแนกตามเขตพื้นท่ี 

 

หน่วยงาน โรงเรียน จํานวนและครู 

สพป.กทม. 37 1,107 

สพม. เขต 1 67 4,773 

สพม. เขต 2 52 4,927 

รวม 156 10,807 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางการประมาณขนาดตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน  (Taro 

Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ขนาดตวัอยา่งตามความคลาดเคล่ือน ±5% (ตารางประมาณ

ขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane อา้งถึงใน บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2550 : 562) กาํหนดจาํนวน

กลุ่มตวัอย่าง ประชากร จาํนวน 15,281 คน เลือกกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 390 คน แล้วใช้การสุ่ม

ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม แลว้ใช้การ

เลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สูตร  in  = n
N
Ni ×   (มลัลิกา  บุนนาค, 2555: 496) 

 in  จาํนวนตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม  

 n จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด 
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 iN  จาํนวนประชากรแต่ละกลุ่ม  

N จาํนวนประชากรทั้งหมด 

 

ตารางที ่21 แสดงจาํนวนคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัราชภฏั และจาํนวนตวัอยา่งจาํแนกตามกลุ่ม 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ จํานวนตัวอย่าง(คน) 

กลุ่มรัตนโกสินทร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

58 

กลุ่มภาคเหนือ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

76 

กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี, มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย,  

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย,์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์,  

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 

146 

กลุ่มภาคกลาง  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ,์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี, มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

70 

กลุ่มภาคใต้      

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี, มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 46 

รวม 397 

 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางการประมาณขนาดตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน  (Taro 

Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ขนาดตวัอยา่งตามความคลาดเคล่ือน ±5% (ตารางประมาณ

ขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane อา้งถึงใน บุญใจ  ศรีสถิตยน์รากูร, 2550: 562) กาํหนดจาํนวนกลุ่ม

ตัวอย่า ง  จาก ประ ชา กรป ระ กอบ ด้วยจํา นวนครูในสถา นศึ กษา สัง กัดสํ านักกา รศึ กษ า 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 14,331 คน และจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉพาะกรุงเทพมหานคร จาํนวน 11,369 คน  รวม 25,700 คน เลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง จาํนวน 394 คน คํานวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกัดสํานัก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2
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การศึกษา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 227 คน สัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 167 คน  แล้วใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่ง 

ชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กาํหนดจาํนวนตวัอย่างในแต่ละกลุ่ม แลว้ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอย่าง

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สูตร  in  = n
N
Ni ×   (มลัลิกา  บุนนาค, 2555: 496) 

 in  จาํนวนตวัอยา่งแต่ละกลุ่ม  

 n จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมด 

 iN  จาํนวนประชากรแต่ละกลุ่ม  

N จาํนวนประชากรทั้งหมด 

 

ตารางที ่22 แสดงจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานครและจาํนวน

ตวัอยา่งจาํแนกตามกลุ่ม 

 

กลุ่ม/เขต จํานวนตัวอย่าง 

กรุงเทพ ฯ กลาง 

 ดุสิต, หว้ยขวาง, ดินแดง 16 
กรุงเทพ ฯ ใต้ 26 

ปทุมวนั, ยานนาวา, สวนหลวง, วฒันา, บางนา 

 กรุงเทพ ฯ เหนือ 

 บางเขน, จตุจกัร, ลาดพร้าว, หลกัส่ี 37 
กรุงเทพฯ ตะวนัออก 

 บางกะปิ, บึงกุ่ม, คนันายาว, ประเวศ, 68 
กลุ่มกรุงธนเหนือ 

 ธนบุรี, ตล่ิงชนั, คลองสาน, บางกอกนอ้ย 31 
กลุ่มกรุงธนใต้ 

 ภาษีเจริญ, บางขนุเทียน, บางแค, ราษฎร์บูรณะ 50 

 

228 
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ตารางที ่ 23 แสดงจาํนวนครูในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จาํแนกตามเขตพื้นท่ี และจาํนวนตวัอยา่งจาํแนกตามกลุ่ม 

 

หน่วยงาน จํานวนโรงเรียน จํานวนตัวอย่าง 

สพป.กทม. 37 17 

สพม. เขต 1 67 74 

สพม. เขต 2 52 76 

 
156 167 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามฉบับที ่1 

แบบสอบถามความคดิเห็นของคณาจารย์และผู้บริหารในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

ทีม่ต่ีอสภาพปัจจุบันของการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามสําหรับการวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของ

มหาวิทยาลัยราชภฏั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัการพฒันาครูของมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัและกาํหนดรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นของคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารในมหาวทิยาลยัราชภฏัเก่ียวกบั 

 สภาพปัจจุบนัในการพฒันาครู ปัจจยันาํเขา้ในการพฒันาครู  กระบวนการ 

  พฒันาครู  ผลผลิตการพฒันาครูและผลสะทอ้นกลบั 

ตอนที ่3 สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูตามหวัขอ้การพฒันา 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตัว 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ     1. ชาย       2. หญิง 

2. อาย ุ     1. 20-30 ปี      2. มากกวา่ 30 ปี-40 ปี  

          3. มากกวา่ 40 ปี-50 ปี      4. มากกวา่ 50  ปี 

3. วฒิุการศึกษา    1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า     2. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

        3. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า     4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4. สถานภาพปัจจุบนั ท่านดาํรงตาํแหน่ง 

       1. อาจารย ์     2. หวัหนา้ภาควชิา/ประธานสาขาวชิา

       3. ผูช่้วยคณบดี     4. รองคณบดี 

       5. คณบดี     6. ผูช่้วยอธิการบดี  

      7. รองอธิการบดี     8. อธิการบดี  

       9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................. 
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5. หน่วยงานท่ีท่านสังกดั 

     1. เกษตรและชีวภาพ   2. วทิยาศาสตร์ 

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4. วทิยาการจดัการ 

5. ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์  6. ศิลปกรรมศาสตร์ 

7. เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  8. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  10. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..............- 

6. ประสบการณ์การสอน 

     1. 0-5 ปี              2. มากกวา่ 5 ปี-10 ปี 

3. มากกวา่ 10 ปี -15 ปี            4. มากกวา่ 15 ปี-20 ปี 

5. มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

7. ตาํแหน่งทางวชิาการ 

1. อาจารย ์    2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    3. รองศาสตราจารย ์   4. ศาสตราจารย ์

8. ความถ่ีการพฒันาครูของหน่วยงานท่าน 

1. ไม่เคยทาํ    2. นาน ๆ คร้ัง  

  3. ทุกปีการศึกษา    4. ทุกภาคเรียน 

9. ท่านเคยทาํหนา้ท่ีในการพฒันาครู   

1. ไม่เคยทาํ      2. ผูป้ระสานงาน  

3.  ผูด้าํเนินงาน    4. วทิยากร  

5. ผูป้ระสานงานและผูด้าํเนินงาน  6. ผูป้ระสานงานและวทิยากร 

7.  ผูด้าํเนินงานและวทิยากร  

8.  ผูป้ระสานงาน, ผูด้าํเนินงานและวทิยากร 

9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................ 

10.  บุคลากรในหน่วยงานของท่านท่ีมีหนา้ท่ีดาํเนินการพฒันาครู 

    1. อาจารย ์    2. บุคลากรสนบัสนุน 

    3. ทั้งอาจารยแ์ละบุคลากรสนบัสนุน  
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้บริหารในมหาวทิยาลยัราชภัฏเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันในการ

พฒันาครู  ปัจจัยนําเข้าในการพฒันาครู กระบวนการพฒันาครู  ผลผลติการพฒันาครูและผลสะท้อน

กลบัจากการพฒันาครู 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ใหต้รงกบัหมายเลขท่ีท่านเลือกในสภาพปัจจุบนั โดยท่ี 

สภาพปัจจุบนั หมายถึง  สภาพการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัตาม 

   สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัตามการรับรู้ของท่าน 

 หมายเลขต่าง ๆ มีความหมาย ดงัน้ี 

 5 หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีการปฏิบติัมาก 

 3 หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 

 ตัวอย่าง 

 

สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการพฒันาครูดา้นการจดั

กิจกรรมในชั้นเรียนเพียงใด 

  

 

  

 

 

 

 หมายความวา่ ในสภาพปัจจุบนัท่านคิดวา่มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการพฒันาครูดา้นการจดั

กิจกรรมในชั้นเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย  
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สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

 ปัจจัยนําเข้าในการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัให้มีหน่วยงานดาํเนินการพฒันาครู 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการพฒันาครู 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํแผนพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรการพฒันาครูหลากหลายเร่ือง 

    ใหค้รูเลือกเขา้รับการพฒันา 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิใหก้บัครูของ 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกตามความตอ้งการ 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมเพื่อการพฒันาครู 

     แต่ละหลกัสูตร 

7.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมงบประมาณสาํหรับการพฒันาครู 

8. งบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาครูมาจากงบประมาณของ

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

9. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมปัจจยัสนบัสนุนโครงการพฒันา

บุคลากรดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยมีีความทนัสมยัและ

จาํนวนพอเพียง 

10.  สถานท่ีดาํเนินงานพฒันาครูใชส้ถานศึกษาท่ีครูปฏิบติังาน 

 

กระบวนการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผนและ 

    เตรียมการพฒันาครู 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ก่อนการพฒันาครู 

3.  การดาํเนินการพฒันาครูใชกิ้จกรรมอบรมและฝึกปฏิบติั 

4.    มีการวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาครูของสถานศึกษาระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.  นาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชใ้น 

     การวางแผนการพฒันา 
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สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการเพิ่มคุณวุฒิใหก้บัครูของ

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.  มหาวทิยาลยัราชภฏัส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน  

แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ 

7.  มหาวทิยาลยัราชภฏัใชเ้ทคนิค Coaching ในการใหค้วามรู้และ

ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน 

8.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ภายหลงัการพฒันาครู 

9.  มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินผลงานจากการฝึกอบรม 

11. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการพฒันา 

12. มหาวทิยาลยัราชภฏันิเทศ ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 

13. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์

      ของหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

14. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง 

      แผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

15. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั 

     ความตอ้งการพฒันาของครู 

 

ผลผลติการพฒันาครู 

1. ความรู้และทกัษะท่ีครูไดรั้บจากการพฒันามีความเพียงพอต่อ 

     การพฒันาการเรียนการสอน 

2. ครูมีวฒิุการศึกษาเพิ่มข้ึน 

3. ครูมีวทิยฐานะเพิ่มข้ึน 

4. ครูมีความพึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

5. ครูจดัทาํวจิยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน 

6. ครูจดัทาํส่ือประกอบการสอนเพิ่มข้ึน 

7. ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

8. สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวทิยาลยัราชภฏัมี 

     การจดักิจกรรมร่วมกนัทางดา้นวชิาการมากข้ึน 

9. คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัมีเอกสาร ตาํรา หนงัสือ 

      อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการพฒันาครูเพิ่มข้ึน 

10.  คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏั ครูของสถานศึกษาระดบั 

     การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการส่ือสารทางวชิาการผา่นระบบเครือข่าย 

 

 ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งของผลการดาํเนินงาน 

     กบับริบทของสถานศึกษา 

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการประเมินความสอดคลอ้งของ 

      ผลการดาํเนินงานกบันโยบายของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัดาํเนินการประเมินความสอดคลอ้งของ 

     ผลการดาํเนินงานกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวทิยาลยัราชภฏัมี 

     การนาํปัญหา/อุปสรรคจากการดาํเนินงานพฒันาครูมาพิจารณา 

     ปรับปรุงการดาํเนินงาน 

5. ครูเกิดแรงจูงใจในการพฒันาตนเองดา้นอ่ืน ๆ 

 

 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 
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ตอนที ่3 สภาพปัจจุบันของการพฒันาครูตามหัวข้อการพัฒนา 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ใหต้รงกบัหมายเลขท่ีท่านเลือก โดยท่ีมีความหมาย ดงัน้ี 

 5 หมายถึง  มีความจาํเป็นมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความจาํเป็นมาก 

 3 หมายถึง  มีความจาํเป็นปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความจาํเป็นนอ้ย 

 1 หมายถึง  มีความจาํเป็นนอ้ยท่ีสุด 

 

 ตัวอย่าง 

 

สภาพปัจจุบันของการพฒันาครูตามหัวข้อการพฒันา 
ระดับความจําเป็น 

5 4 3 2 1 

การพฒันาครูใหใ้ชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารแสวงหาความรู้     

 

 

 

 หมายความวา่ สภาพปัจจุบนัท่านคิดวา่การพฒันาครูใหใ้ชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารแสวงหา

ความรู้เป็นความจาํเป็นระดบัมาก  

 

สภาพปัจจุบันของการพฒันาครูตามหัวข้อการพฒันา 
ระดับความจําเป็น 

5 4 3 2 1 

 ความคิดเห็นต่อหัวข้อการพัฒนาครูตามทกัษะการศึกษาเพ่ือศตวรรษที ่21 

 1.  การฝึกทกัษะการเรียนรู้   

 2.  การฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

 3.  การฝึกการวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

4.  การฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  

5.  การฝึกทกัษะการส่ือสารและความร่วมมือ 

6.  การฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

 7.  การใหค้วามรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 

8.  การฝึกทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ 

 9. การฝึกทกัษะอาชีพ 

  10. การสอนท่ีสอดแทรกทกัษะการเรียนรู้โลกและวฒันธรรม 
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สภาพปัจจุบันของการพฒันาครูตามหัวข้อการพฒันา 
ระดับความจําเป็น 

5 4 3 2 1 

การพฒันาครูรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

1. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

2. พฒันาความรู้เก่ียวกบัภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

3. พฒันาคุณภาพการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

4. การใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายความร่วมมือระหวา่งประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

5. จดัใหมี้ศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) การเตรียมการกา้วเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

 

 

อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามฉบับที ่2 

แบบสอบถามความพงึพอใจของครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานต่อ 

การพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 

แบบสอบถามสําหรับการวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อกาํหนดรูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวั 

  ตอนที ่2 ความพึงพอใจของครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อประเด็นการพฒันาครู

ของมหาวทิยาลยัราชภฏั  

 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตัว 

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1.    เพศ         1. ชาย    2. หญิง 

2.  อาย ุ          1. 20-30 ปี   2. มากกวา่ 30 ปี-40 ปี  

                        3. มากกวา่ 40 ปี-50 ปี  4. มากกวา่ 50  ปี 

3.วฒิุการศึกษา        1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 2. ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

           3. ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 4. อ่ืนๆโปรดระบุ................... 

4. สถานศึกษาท่ีปฏิบติังานเปิดสอนระดบัชั้น 

      1. อ.1 – ป.6   2. อ.1 – ม.3 

      3. อ.1 – ม.6   4. ป.1-6 

      5. ป.1 - ม.3   6. ป.1 – ม.6 

      7. ม.1 – 6   8. อ่ืนๆโปรดระบุ.................... 

5.  สถานภาพปัจจุบนั ท่านดาํรงตาํแหน่ง 

        1. ครูผูช่้วย   2. คศ.1 

          3. คศ.2    4. คศ.3 

  5. คศ.4    6. คศ.5 

  7. ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  8. ผูอ้าํนวยการ 

      9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................. 
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6. หน่วยงานท่ีท่านสังกดั 

     1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            

2. สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร              

3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................ 

7. ประสบการณ์การสอน   

     1. 0-5 ปี             2. มากกวา่ 5 ปี-10 ปี 

3. มากกวา่ 10 ปี -15 ปี           4. มากกวา่ 15 ปี-20 ปี 

5. มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจของครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานต่อสภาพปัจจุบันของการ

พฒันาครูของมหาวทิยาลัยราชภัฏ  

คําช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ใหต้รงกบัหมายเลขท่ีท่านเลือกโดยท่ี 

 ความพึงพอใจ หมายถึง    ความพึงพอใจต่อสภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของ 

         มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 หมายเลขต่าง ๆ มีความหมาย ดงัน้ี 

 5 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 4 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

 3 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

 2 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ย 

 1 ในความพึงพอใจ หมายถึง  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

 ตัวอย่าง 

 

สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการวางแผนพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ     

 

 

 

 หมายความวา่ สภาพปัจจุบนัของการพฒันาครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผน

พฒันาครูอยา่งเป็นระบบมีความพึงพอใจมาก  
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สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ปัจจัยนําเข้า 

1. สาํรวจครูเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการพฒันา 

2. สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้ 

3.  สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะทางความใฝ่รู้และจินตนาการ 

5.  สาํรวจครูเก่ียวกบัทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ 

6.  สาํรวจครูเก่ียวกบัภาษาของประเทศในอาเซียน 

7. สาํรวจครูเก่ียวกบัการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 

8.  สาํรวจครูเก่ียวกบัความรู้กฎหมายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

     ในกลุ่มอาเซียน 

9.  มีการวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาครูจากขอ้มูลท่ีสาํรวจ 

10. มีการวางแผนการพฒันาร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาระดบั 

      การศึกษาขั้นพื้นฐานกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั 

11.  มีการนาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       มาใชใ้นการวางแผนการพฒันา 

 12. มีหลกัสูตรการพฒันาให้ครูของสถานศึกษาระดบัการศึกษา 

      ขั้นพื้นฐานเลือกเขา้รับการพฒันา 

 13.  มีการจดัทาํหลกัสูตรเพิ่มคุณวฒิุใหค้รูเลือกตามความตอ้งการ 

 14.  สถานท่ีดาํเนินงานพฒันาครูใชส้ถานศึกษาท่ีครูปฏิบติังาน 

 15. งบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาครูมาจากงบประมาณของ 

       สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระบวนการพฒันา 

1. จดักิจกรรมสร้างทศันคติทางบวกต่อการพฒันาตนเอง 

2. จดักิจกรรมเสริมแรงทางบวกกบัผูเ้ขา้รับการพฒันา 

3. จดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษา 

    ขั้นพื้นฐาน 

4. จดักิจกรรมอบรมท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัส่งเสริมกิจกรรมศึกษา ดูงาน และแลกเปล่ียน 
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สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

    ความรู้ 

6. มหาวทิยาลยัราชภฏัใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํวจิยัในชั้นเรียน 

7. ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียนผา่นการ Coaching 

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัร่วมนิเทศ ติดตามผลการพฒันาครู 

ผลผลติการพฒันาครู 

1.   ครูมีวฒิุการศึกษาเพิ่มข้ึน 

2.  ครูมีวทิยฐานะเพิ่มข้ึน 

3.  ครูมีความพึงพอใจต่อวธีิการพฒันาครู 

4.   ครูทาํวจิยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน 

5.  ครูจดัทาํส่ือประกอบการสอนเพิ่มข้ึน 

6.  ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

7.  ครูมีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่มข้ึน 

8.  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

9.  คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัมีเอกสาร ตาํรา หนงัสือ 

 อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพฒันาครูเพิ่มข้ึน 

10.  คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏั ครูของสถานศึกษา 

  ขั้นพื้นฐานมีการส่ือสารทางวชิาการผา่นระบบเครือข่าย 

11.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขา้

รับการพฒันา 

ผลสะท้อนกลบัจากการพฒันาครู 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความสอดคลอ้งของผล 

การดาํเนินงานกบับริบทของสถานศึกษา 

2.  มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการวเิคราะห์ผลการดาํเนินการพฒันาครู

กบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน 

3. มหาวทิยาลยัราชภฏัวเิคราะห์ผลการดาํเนินการพฒันาครูกบั 
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สภาพปัจจุบันของการพฒันาครู 
ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความตอ้งการพฒันาครู 

4. ครูมีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ 

 

 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ์สาํหรับการวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏั ซ่ึง

เป็นขั้นตอนท่ี 2 ของการวจิยั คร้ังน้ี 

2. ขอ้คาํถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1  ความคิดเห็นของคณาจารยต่์อแนวทางพฒันาครูประกอบดว้ย  

                   นโยบายการพฒันาครู วธีิดาํเนินการพฒันา ผลผลิตจากการพฒันาครู 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของคณาจารยใ์นดา้นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและ 

  ความตอ้งการในการพฒันาครู ดา้นการสอน ดา้นการทาํวิจยัในชั้นเรียน  

  ดา้นการเพิ่มคุณวฒิุ และดา้นการเพิ่มวทิยฐานะ 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของคณาจารยเ์ก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาครูของ 

  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

3. ผูเ้ช่ียวชาญในการสมัภาษณ์คร้ังน้ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

3.1  มีประสบการณ์การทาํงานดา้นการสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

3.2  เป็นผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัระดบัคณบดีหรือรองคณบดี 

3.3  เป็นหวัหนา้ภาควชิา / ประธานสาขาวชิา 

3.4  เป็นประธานกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
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ข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์  

ตอนที ่1  ความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อแนวทางพฒันาครูระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ประกอบด้วย นโยบาย การพัฒนาครู วธีิดําเนินการพฒันา ผลผลติจากการพฒันาครู 

ปัจจัยนําเข้า 

- ความชดัเจนของนโยบายการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกาํหนดโดย 

มหาวทิยาลยัราชภฏั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- การเตรียมหลกัสูตร บุคลากร สถานท่ีและแนวทางการประเมินเพื่อการพฒันาครูระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- การสนบัสนุนการดาํเนินงานพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมหาวทิยาลยัราชภฏั

มีวธีิดาํเนินการอยา่งไร ในรูปแบบของหลกัสูตร หน่วยงาน บุคลากร หรือ งบประมาณ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

กระบวนการพฒันาครู 

- การดาํเนินงานพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทาํในรูปแบบอ่ืน ๆ  แบบใดบา้ง 

นอกเหนือจากการอบรม การศึกษา ดูงาน  การ Coaching  ในการใหค้วามรู้และส่งเสริมการ

วจิยัในชั้นเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- มหาวทิยาลยัราชภฏัมีการดาํเนินงานประเมินผลการดาํเนินงานและนาํขอ้มูลมาใชใ้นการ

ปรับปรุงผลการดาํเนินงานในรูปแบบใดบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ผลผลติการพฒันาครู 

- คณาจารยข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัและครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรั้บการพฒันาทาง

วชิาการร่วมกนั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ตอนที ่2  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาและความต้องการในการพฒันาครูระดับ

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ด้านการสอน  ด้านการทาํวจัิยในช้ันเรียน ด้านการเพิม่คุณวุฒิ และด้านการ

เพิม่วทิยฐานะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตอนที ่3  ความคิดเห็นของคณาจารย์เกีย่วกบัรูปแบบการพฒันาครูระดับการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐานของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ค 
(ค่าสถิติ) 
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ตารางที ่24 Correlationระหวา่งปัจจยันาํเขา้กบักระบวนการพฒันาครู  

 

 นาํเขา้ 

 1 

นาํเขา้ 

 2 
นาํเขา้ 

 3 
นาํเขา้ 

 4 

นาํเขา้ 

 5 
นาํเขา้ 

 6 
นาํเขา้ 

 7 
นาํเขา้ 

 8 

นาํเขา้ 

9 

นาํเขา้ 

10 
กระบวน 

1 
0.472 0.594 0.619 0.629 0.606 0.605 0.632 0.526 0.668 0.605 

กระบวน 

2 
0.402 0.532 0.534 0.547 0.538 0.526 0.510 0.554 0.560 0.515 

กระบวน 

3 
0.494 0.469 0.489 0.558 0.528 0.505 0.535 0.425 0.571 0.442 

กระบวน 

4 
0.467 0.541 0.617 0.574 0.605 0.552 0.577 0.471 0.585 0.518 

กระบวน 

5 
0.501 0.626 0.640 0.593 0.602 0.555 0.553 0.447 0.623 0.526 

กระบวน 

6 
0.455 0.533 0.595 0.603 0.600 0.582 0.533 0.455 0.573 0.524 

กระบวน 

7 
0.418 0.514 0.567 0.571 0.527 0.559 0.591 0.478 0.591 0.572 

กระบวน 

8 
0.412 0.526 0.516 0.577 0.510 0.481 0.550 0.421 0.574 0.469 

กระบวน

9 
0.486 0.542 0.535 0.555 0.527 0.535 0.496 0.495 0.572 0.521 

กระบวน

10 
0.448 0.501 0.523 0.561 0.563 0.538 0.544 0.469 0.553 0.498 

กระบวน

11 
0.487 0.496 0.504 0.536 0.517 0.549 0.542 0.417 0.513 0.462 

กระบวน

12 
0.401 0.507 0.538 0.563 0.538 0.495 0.549 0.518 0.519 0.532 

กระบวน

13 
0.412 0.523 0.517 0.506 0.520 0.536 0.531 0.456 0.551 0.483 

กระบวน

14 
0.464 0.544 0.567 0.578 0.590 0.570 0.543 0.484 0.582 0.522 

กระบวน

15 
0.471 0.547 0.560 0.568 0.545 0.614 0.559 0.468 0.551 0.525 

 

หมายเหตุ   เลือกเฉพาะ ตวัแปรนาํเขา้และตวัแปรกระบวนท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวก มากกวา่ 

0.5 เท่านั้น พบวา่ 
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ตัวแปร นาํเขา้1  สัมพนัธ์  กระบวน5 

นาํเขา้2  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5, 

      กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน9, 

กระบวน10, กระบวน11, กระบวน13, กระบวน14, 

      กระบวน15,  

นาํเขา้3  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5, 

      กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน9, 

กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน13, 

      กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้4  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,  

      กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้5  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,  

      กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้6  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน14, 

      กระบวน15 

นาํเขา้7  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน13, 

      กระบวน14, กระบวน15 

นาํเขา้8  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน13 

นาํเขา้9  สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,  

      กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, 

กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,  

      กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15 
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นาํเขา้10 สัมพนัธ์  กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5, 

      กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน10, 

กระบวน13, กระบวน15 

ตวัแปรนาํเขา้ 1- 10 และ ตวัแปรกระบวนการ 1-15 มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั

ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.401 - 0.668 สะทอ้นให้เห็นวา่ เม่ือค่าตวัแปรนาํเขา้เพิ่มค่า 

ตวัแปรกระบวนจะเพิ่มตาม เม่ือค่าตวัแปรนําเขา้ลดลงค่าตวัแปรกระบวนจะลดตาม และไม่มี 

ตวัแปรชุดใดท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

  โดยเฉพาะตวัแปร รวม 4 ตวัแปร คือ ตวัแปรนาํเขา้4 นาํเขา้5 นาํเขา้6 และนาํเขา้9 ท่ีสามารถ

ทาํนายตวัแปรกระบวนไดค้รบทุกตวัแปร 

 ตวัแปรนาํเขา้4  มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรการพฒันาครูหลากหลายเร่ืองใหค้รู 

     เลือกเขา้รับการพฒันา 

  ตวัแปรนาํเขา้5 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัทาํหลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒิใหก้บัครูเลือกศึกษา 

ตวัแปรนาํเขา้6 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมเพื่อการพฒันาครูแต่ละ 

   หลกัสูตร 

  ตวัแปรนาํเขา้9 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัเตรียมปัจจยัสนบัสนุนโครงการพฒันาบุคลากร 

    ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยมีีความทนัสมยัและจาํนวนพอเพียง 

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกระบวนกบัตวัแปรผลผลิตเพื่อศึกษาวา่ ตวัแปร

ใดควรอยูใ่นรูปแบบการพฒันาครูระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที ่25 Correlationระหวา่งกระบวนการพฒันาครูกบัผลผลิตการพฒันาครู 

 ผลผลิต 

 1 

ผลผลิต 

 2 
ผลผลิต 

 3 
ผลผลิต 

 4 

ผลผลิต 

 5 
ผลผลิต 

 6 
ผลผลิต 

 7 
ผลผลิต 

 8 

ผลผลิต 

9 

ผลผลิต 

10 
กระบวน 

1 
0.602 0.556 0.559 0.541 0.603 0.592 0.542 0.560 0.570 0.613 

กระบวน 

2 
0.515 0.510 0.575 0.518 0.579 0.612 0.474 0.539 0.514 0.518 

กระบวน 

3 
0.465 0.479 0.553 0.552 0.494 0.512 0.396 0.478 0.443 0.432 

กระบวน 

4 
0.629 0.539 0.568 0.527 0.599 0.585 0.584 0.617 0.509 0.572 

กระบวน 

5 
0.624 0.594 0.586 0.518 0.584 0.589 0.583 0.658 0.563 0.594 

กระบวน 

6 
0.552 0.585 0.600 0.585 0.552 0.537 0.498 0.592 0.550 0.570 

กระบวน 

7 
0.619 0.578 0.576 0.541 0.613 0.572 0.534 0.590 0.602 0.617 

กระบวน 

8 
0.628 0.521 0.547 0.537 0.580 0.598 0.579 0.597 0.578 0.579 

กระบวน

9 
0.620 0.564 0.630 0.580 0.573 0.556 0.522 0.581 0.548 0.553 

กระบวน

10 
0.600 0.564 0.551 0.521 0.584 0.579 0.529 0.519 0.529 0.547 

กระบวน

11 
0.539 0.466 0.516 0.519 0.489 0.515 0.483 0.510 0.441 0.434 

กระบวน

12 
0.603 0.583 0.570 0.535 0.633 0.635 0.581 0.598 0.545 0.603 

กระบวน

13 
0.597 0.547 0.596 0.552 0.597 0.567 0.550 0.593 0.534 0.597 

กระบวน

14 
0.632 0.584 0.631 0.646 0.604 0.604 0.542 0.600 0.578 0.652 

กระบวน

15 
0.644 0.571 0.606 0.608 0.601 0.617 0.546 0.580 0.558 0.619 

 

หมายเหตุ   เลือกเฉพาะ ตวัแปรกระบวนและตวัแปรผลผลิตท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวก 

มากกวา่ 0.5 เท่านั้น พบวา่ 
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ตัวแปร กระบวน 1 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 2 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 3 สัมพนัธ์  ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต6    

กระบวน 4 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 5 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 6 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 7 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 8 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 9 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 10 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 11 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต6, 

     ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 12 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 13 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

กระบวน 14 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 

  กระบวน 15 สัมพนัธ์  ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,  

     ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10 



233 
 

ตวัแปรกระบวนการ 1-15 และ ตวัแปรผลผลิต 1- 10 มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั

ดว้ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.396 - 0.658 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เม่ือค่าตวัแปรกระบวนเพิ่ม

ค่าตวัแปรผลผลิตจะเพิ่มตาม เม่ือค่าตวัแปรกระบวนลดลงค่าตวัแปรผลผลิตจะลดตาม และไม่มี 

ตวัแปรชุดใดท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 

โดยเฉพาะตวัแปรรวม 12 ตวัแปร คือ ตวัแปรกระบวน1, กระบวน4, กระบวน5, กระบวน7,

กระบวน8, กระบวน9, กระบวน10, กระบวน12, กระบวน13, กระบวน14 และกระบวน15 ท่ี

สามารถทาํนายตวัแปรผลผลิตไดค้รบทุกตวัแปร 

ตวัแปรกระบวน1 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อวางแผน 

     และเตรียมการพฒันาครู 

ตวัแปรกระบวน4     มีการวเิคราะห์ความตอ้งการพฒันาครูของสถานศึกษาระดบั 

     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตวัแปรกระบวน5 นาํสารสนเทศของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช ้

     ในการวางแผนการพฒันา 

ตวัแปรกระบวน7 มหาวทิยาลยัราชภฏัส่งเสริมและจดักิจกรรมศึกษา ดูงาน   

     แลกเปล่ียนความรู้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ 

ตวัแปรกระบวน8 มหาวทิยาลยัราชภฏัใชเ้ทคนิค Coaching ในการใหค้วามรู้และ 

     ส่งเสริมการทาํวจิยัในชั้นเรียน 

ตวัแปรกระบวน9 มหาวทิยาลยัราชภฏัจดัประเมินความรู้ภายหลงัการพฒันาครู 

ตวัแปรกระบวน10  มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินผลงานจากการฝึกอบรม 

ตวัแปรกระบวน12 มหาวทิยาลยัราชภฏันิเทศ ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษา 

    กลุ่มเป้าหมาย 

   ตวัแปรกระบวน13 มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง 

       วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

   ตวัแปรกระบวน14 มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง 

       แผนการพฒันาครูและผลการดาํเนินงานพฒันาครู 

   ตวัแปรกระบวน15  มหาวทิยาลยัราชภฏัประเมินและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 

       กบัความตอ้งการพฒันาของครู 
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ภาคผนวก ง 
(หนังสือราชการ) 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 
ช่ือกรรมการ ตําแหน่ง/หน้าที่ 

ผศ.กานน  สมร่าง 

 

-อาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

-คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการต่ออายใุบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพทางการศึกษา 

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ล้ิมสุขวฒัน์ -อาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

-คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 

ผศ.ดร.จุติมา  รัตนพลแสนย ์  -อาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

-คณะอนุกรรมการใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 

อาจารยรุ่์งโรจน์  ตรงสกุล -อาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

-ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสุนนัทา 

-ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษาสภา

ปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

ดร.ชนธิชา  เศตะพราหมณ์ -หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียน 

สวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี 

-อาจารยพ์ิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

อาจารยอ์มัพร  เลิศณรงค ์ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนประถมสาธิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

อาจารยว์ลิาวลัย ์ กุลเกษ อาจารยโ์รงเรียนประถมสาธิต มหาวทิยาลยัราชภฏั 

บา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ผศ.ดร.พงศรั์ศม์ิ  เฟ่ืองฟู หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมธัยมสาธิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

อาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
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ช่ือกรรมการ ตําแหน่ง/หน้าที่ 

อาจารยอ์ญัชลี  เช้ือสุวรรณ หวัหนา้ฝ่ายบริหารจดัการโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์

ผูอ้าํนวยการวภิา  ลคันาพรวิสิฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพ 

ผูอ้าํนวยการกรกมล  ฮองกุล ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัใหม่ศรีสุพรรณ 
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ประวตัผู้ิวจิยั 

 
นางสาววรรณภร  ศิริพละ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  13 ตุลาคม 2502 

 

ประวตัิการศึกษา 
  
 ปี  พ.ศ. 2524      สาํเร็จการศึกษาบณัฑิต เอกคณิตศาสตร์  

   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 

ปี พ.ศ.2532  สาํเร็จการศึกษาพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางสถิติประยกุต ์ 

เอกสถิติ   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2540  ศึกษาศาสตรบณัฑิต (การวดัและประเมินผลการศึกษา)   

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

             
ประวตัิการทาํงาน 

ปี  พ.ศ. 2524-2526       โรงเรียนวงัไกลกงัวล  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ปี  พ.ศ. 2524-2534 กองสถานศึกษา  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ปี พ.ศ. 2534 - 2546 หน่วยศึกษานิเทศก์ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ปี พ.ศ. 2547-2555 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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