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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและเพื่อ พัฒนารู ป แบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการศึ กษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอสาระสาคัญ แบ่งออกเป็ น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ทฤษฎีทางการบริ หาร
ตอนที่ 2 บริ บทภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาครู
ตอนที่ 3 บริ บทการพัฒนาครู ในปัจจุบนั
ตอนที่ 4 บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาครู
ตอนที่ 4 การพัฒนารู ปแบบ
ตอนที่ 5 เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตอนที่ 1 ทฤษฎีทางการบริหาร
1.1 ทฤษฎีระบบทัว่ ไป (ทรงพล เจริ ญคา, 2555: 323-335 และทองอินทร์ วงศ์โสธร,
2552: 148-149)
ระบบ หมายถึ ง องค์ประกอบปั จจัยต่าง ๆ ที่ มีความสัมพันธ์ กนั มี ส่วนกระทบต่อปั จจัย
ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ระบบ คื อ ส่ วนต่า ง ๆ (Parts) ที่ รวมเป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ย วกัน มี คุ ณสมบัติ (Properties)
ความสัมพันธ์ (Relationship) ต่อกัน เส้นแบ่งเขต (Boundary) คัน่ ระหว่างระบบและสภาพแวดล้อม
องค์ประกอบของระบบทัว่ ไป (General System Theory)
1) ส่ วนต่ าง ๆ ของระบบ ระบบต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ส่ วน (Parts) อย่างน้อยสองส่ วน
และส่ ว นประกอบกัน เป็ นอันหนึ่ ง อันเดี ย วกัน เพื่ อท าหน้า ที่ อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ระบบการเรี ย น
การสอนประกอบด้วย ครู นักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร วัสดุอุปกรณ์ หน้าที่ของระบบเพื่อถ่ายทอดความรู ้
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2) คุณสมบัติ (Properties) องค์ประกอบแต่ละส่ วนมีคุณสมบัติ (Properties) แตกต่างกัน
บางที เรี ยกว่า คุ ณลักษณะ (Attributes or Characteristics) ในระบบการเรี ยนการสอน ครู และ
นัก เรี ยนต่ า งก็ มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน แต่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกัน คื อ การเพิ่ ม พู น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์แก่นกั เรี ยน
3) ความสั มพันธ์ (Relationship) องค์ประกอบแต่ละส่ วนมีความสัมพันธ์กนั เกี่ยวข้องกัน
(Interrelated) พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน (Interdependent) ความสัมพันธ์ทาให้ระบบอยูเ่ ป็ นอันหนึ่ ง
อันเดี ยวกัน ในระบบทัว่ ไป องค์ประกอบมีสามส่ วน ตัวป้ อน (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation Process) และผลผลิต (Products / Output) ทั้งสามส่ วนของระบบสัมพันธ์กนั
ระบบรับเอาตัวป้ อนจากสิ่ งแวดล้อม ส่ วนต่าง ๆ ของระบบทาหน้าที่เปลี่ยนแปลงตัวป้ อนให้เป็ น
ผลผลิตแล้วระบบส่ งผลผลิตออกสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก ส่ วนต่าง ๆ ของระบบพึ่งพาอาศัยกันเพื่อทา
หน้าที่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของระบบนั้น ๆ
4) เส้ นแบ่ งเขต (Boundary) ทุกระบบมีเส้นแบ่งเขต เส้นแบ่งเขตไม่ใช่เส้นจริ ง แต่เป็ น
เส้นสมมติในความคิด เส้นแบ่งเขตเป็ นเส้นคัน่ ระหว่างระบบหนึ่ งกับอีกระบบหนึ่ ง ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ วนต่าง ๆ ของระบบเป็ นตัวชี้ บอกเขตแดน ความสัมพันธ์ ที่เหมือนกัน แสดงว่า อยู่เขต
เดี ยวกัน ความสัมพันธ์ ที่ต่างกันแสดงว่า อยู่ต่างเขต ทุ กระบบมีเส้ นแบ่งเขต ระหว่างระบบย่อย
(Subsystem) ระบบหนึ่งจึงอาจมีเส้นแบ่งเขตหลายเส้น ขึ้นอยูก่ บั จานวนระบบย่อย ๆ
5) สภาพแวดล้อม (Environment) สิ่ งที่อยูภ่ ายนอกเส้นแบ่งเขต คือ สภาพแวดล้อมของ
ระบบ ถ้าถือว่า โรงเรี ยนเป็ นระบบหนึ่ง ชุมชนก็เป็ นสภาพแวดล้อม ระบบรับเอาตัวป้ อนจาก
สภาพแวดล้อม และถ่ายเทผลผลิตสู่ สภาพแวดล้อม
มโนมติพนื้ ฐานของทฤษฎีระบบทัว่ ไป
มโนมติ (Concept) พื้นฐานของทฤษฎีระบบทัว่ ไป ประกอบด้วย 5 ส่ วน (ทรงพล เจริ ญคา,
2555: 335-336 และทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2552: 153-157) คือ
1. ส่ วนต่ าง ๆ ของระบบ ระบบประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
1) ตัวป้อน (Input) คือ สิ่ งต่าง ๆที่ระบบนาจากสภาพแวดล้อมผ่านเส้นแบ่งเขตเข้ามา
ตัวป้ อนจาแนกได้หลายประเภท ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล – นักเรี ยน ทรัพยากรวัตถุ – วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
ทรัพยากรการเงิน – งบประมาณ สารสนเทศ (Information) ทาหน้าที่บอกส่ วนต่าง ๆ ของระบบให้
ปฏิ สั ม พันธ์ ก ัน เช่ น นโยบายของโรงเรี ย น ระเบี ย บและข้อบัง คับ ความคิ ดเห็ นของผูป้ กครอง
เป็ นต้น
ตัวป้ อนเป็ นสิ่ งที่อยูภ่ ายนอกระบบ เมื่อนามาใช้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับระบบ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ เรี ยกว่า การเข้ารหัส (Encoding) จึงเกิดระบบย่อยทาหน้าที่ ระบบย่อย
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คือ การเข้ารหัส (Encoding Sub - System) หลังจากการเข้ารหัสแล้ว ตัวป้ อนประเภทวัตถุจะถูก
นาไปเก็บไว้ในคลังวัสดุ (Storage Subsystem) ตัวป้ อนประเภทสารสนเทศที่จะถูกนาไปเก็บไว้ใน
หน่วยความจา เรี ยกว่า หน่ วยย่อยความจา (Memory Subsystem) ตัวอย่างเช่ น งานพัสดุ ทาหน้าที่
จัดหาพัส ดุ เพื่ อใช้ใ นหน่ วยงาน หน่ วยเหล่ า นี้ คื อ ระบบย่อยคลัง วัส ดุ งานประชาสั ม พันธ์ และ
สารสนเทศ ทาหน้าที่ รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการตัดสิ นใจ หน่ วยนี้
เปรี ยบเสมือนระบบย่อยหน่วยความจา
2) ผลผลิต (Output) คือ สิ่ งที่ระบบผลิ ตแล้วส่ งออกสู่ สภาพแวดล้อมมีสองประเภท คือ
2.1 ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็ น ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจ
2.2 ผลผลิตที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์
ก่อนที่จะส่ งผลผลิตสู่ สภาพแวดล้อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตออกสู่ ระบบอื่น
ในสภาพแวดล้อม เพื่ อให้ผลผลิ ตเป็ นประโยชน์ต่อระบบอื่ น กระบวนการเช่ นนี้ เรี ยกว่า การ
ถอดรหัส (Decoding) ทาให้เกิ ดระบบย่อยเพื่อทาหน้าที่ ถอดรหัส (Decoding Subsystem) การ
ปฐมนิ เทศเป็ นตัวอย่า งของระบบการเข้ารหัส ส่ วนการปั จฉิ มนิ เทศ เป็ นตัวอย่างของระบบการ
ถอดรหัส
3) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) เมื่ อนาตัวป้ อนเข้าสู่ ระบบแล้ว
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวป้ อนให้เป็ นผลผลิต กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวป้ อนให้เป็ นผลผลิต
ได้แก่ การจัดโครงสร้ างองค์การ การตัดสิ นใจ การวางแผน การควบคุ ม เป็ นต้น ระบบจึงมีระบบ
ย่อยหลาย ๆ ระบบ เช่น ระบบการวางแผน ระบบการตัดสิ นใจ ระบบการควบคุม เป็ นต้น
2. ระดับ ระบบมีหลายระดับ ตั้งแต่เล็กสุ ดจนถึงใหญ่ที่สุด แบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ
1) ระบบย่ อย (Subsystem) ระบบย่อยสามารถแบ่ง เป็ นระบบย่อย ๆ ต่อไปได้อีก
ทุ กระบบมี ระบบย่อย ทุ กระบบแบ่ งย่อยลงไปได้ เมื่ อแบ่ งต่อไปไม่ ได้ เนื่ องจากไม่ สามารถพบ
เส้นแบ่งเขตได้ แสดงว่า ระบบนั้นไม่มีระบบย่อย
2) ระบบ (System) ได้แก่ ระดับเล็กที่สุดถึงระดับใหญ่ที่สุด
3) ระบบใหญ่ (Suprasystem) ระบบใหญ่เป็ นระบบที่ใหญ่กว่าโดยมีระบบนั้น ๆ เป็ น
ส่ วนหนึ่ ง หรื ออาจกล่ าวว่า เป็ นกลุ่ มของระบบที่ มีความสัมพันธ์ กนั โดยมีวตั ถุ ประสงค์กว้างกว่า
และมีวตั ถุประสงค์ของระบบนั้น ๆ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ถ้ากาหนดให้โรงเรี ยนประถมศึกษาโรงหนึ่ งเป็ น
ระบบหนึ่ง กลุ่มโรงเรี ยนซึ่ งประกอบด้วย โรงเรี ยนหลายโรงรวมกันก็เป็ นระบบใหญ่
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3. ประเภท ประเภทของระบบแยกเป็ น
1) ระบบปิ ด – ระบบเปิ ด
ระบบเปิ ด (Open System) มีลกั ษณะที่สาคัญ คือ
(1) สามารถนาตัวป้ อนหลากหลายเข้าสู่ ระบบ
(2) นาเข้าด้วยอัตราที่รวดเร็ ว
(3) ใช้ตวั ป้ อนผลิตเป็ นผลผลิตที่หลากหลาย
โรงเรี ยนเป็ นระบบเปิ ด เพราะมีตวั ป้ อนหลายอย่าง ทั้งคน วัสดุอุปกรณ์ ทุกปี จะมีตวั ป้ อน
ใหม่ คื อ นักเรี ยนใหม่ทุก ภาคการศึ กษา ทุ กภาคการศึ ก ษาจะมี วิช าใหม่สาหรั บนักเรี ย น รวมทั้ง
หนังสื อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ปลายปี การศึกษาจะมีผสู ้ าเร็ จการศึกษาทั้งสาเร็ จระดับชั้นและระดับ
หลักสู ตร เนื่องจากมีตวั ป้ อนและผลผลิตที่หลากหลาย โรงเรี ยนจึงมีลกั ษณะเป็ นระบบเปิ ด
ระบบปิ ด มี (Closed System) ลักษณะตรงข้าม โรงเรี ยนหลายแห่งเปิ ดสอนเฉพาะกิจหรื อ
มีลกั ษณะเปิ ดน้อย เพราะตัวป้ อนไม่หลากหลาย เช่น โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนเฉพาะกิจหรื อเฉพาะกลุ่ม
2) ระบบนามธรรม – ระบบรู ปธรรม การแบ่งเป็ นระบบนามธรรม (Abstract System)
และระบบรู ปธรรม (Concrete System) เป็ นการแบ่งโดยการยึดธรรมชาติของระบบ ระบบ
นามธรรมเป็ นระบบแนวคิด ระบบรู ปธรรมเป็ นระบบของวัตถุ
4. สภาวะของระบบ สภาวะของระบบแยกเป็ น
1) สภาวะสมดุล (Equilibrium) สภาวะสมดุลเป็ นสภาวะปกติ ระบบย่อยมีปฏิสัมพันธ์กนั
ดี มีการแลกเปลี่ยนตัวป้ อนซึ่ งกันและกัน แต่ละระบบย่อยทางานตามหน้าที่ปกติ การนาตัวป้ อนจาก
สภาพแวดล้อมเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ และนาเข้ามาในอัตราที่ระบบสามารถดาเนินการได้ ระบบอยู่
ในสภาวะคงที่
2) สภาวะไม่ สมดุล (Disequilibrium) สภาวะไม่สมดุลเกิดขึ้นเมื่อระบบได้รับตัวป้ อน
สม่าเสมอ ได้รับเร็ วเกินไปหรื อช้าเกินไป มากเกินไปหรื อน้อยเกินไป ทาให้ระบบทางานในสภาพ
ปกติไม่ได้ ระบบมีความไม่สมดุล ความไม่สมดุลบางอย่างอาจจะดี เพราะจะทาให้ระบบปรับตัว แต่
ถ้ามีมากอาจทาให้ระบบย่อยสลาย สภาพแวดล้อมมีอิทธิ พลต่อความไม่สมดุลของระบบ
5. การทางานของระบบและการบรรลุวตั ถุประสงค์
1) ผลย้อนกลับ (Feedback) ในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของระบบ การควบคุม
เป็ นสิ่ งสาคัญ เครื่ องมือการควบคุมระบบ คือ ผลย้อนกลับ ผลย้อนกลับเป็ นดัชนีบอกว่าผลผลิต
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ ผลย้อนกลับทางบวก (Positive Feedback) เป็ นตัวบ่งชี้วา่ ผลผลิต
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เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผลย้อนกลับทางลบ (Negative Feedback) เป็ นตัวบ่งชี้วา่ ผลผลิตไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผลย้อนกลับนี้จะกลายเป็ นตัวป้ อนเข้าสู่ ระบบเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
2) พลังต่ อต้ านความเสื่ อมสลาย (Negative Entropy) ระบบมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ
เสื่ อมสลาย (Entropy) จึงจาเป็ นจะต้องมีแรงต่อต้านพลังสลายเพื่อให้ระบบคงอยูต่ ่อไป
3) ความเท่ าเทียมกันในการบรรลุผลสุ ดท้ าย (Equifinality) ความหมายของแนวคิดนี้ คือ
ระบบต่าง ๆ สามารถที่ จะบรรลุ ผลสุ ดท้ายที่ เหมื อนกันจากตัวป้ อนที่ ต่า งกัน หรื อจากตัวป้ อนที่
เหมือนกันแต่ผลสุ ดท้ายที่แตกต่างกัน แนวคิดนี้ นาไปสู่ ทฤษฎีภาวการณ์ (Contingency Theory) ซึ่ ง
ถือว่า ไม่มีวธิ ี การใดที่ดีที่สุด (There is no best way) วิธีการต่าง ๆ (ตัวป้ อนและกระบวนการต่าง ๆ)
ย่อมนาไปสู่ ผ ลส าเร็ จเหมื อนกัน เงื่ อนไขแห่ ง ความส าเร็ จขึ้ นอยู่ก ับ สถานการณ์ สถานการณ์ ที่
แตกต่างกันย่อมต้องการวิธีการแตกต่างกัน ทุกวิธีนาไปสู่ ความสาเร็ จได้เหมือนกัน ระบบทุกระบบ
มีลกั ษณะเช่นนี้
เมื่อนาเอาส่ วนต่าง ๆ ของระบบมาประกอบกันก็จะได้ภาพรวมดังภาพ

แผนภาพที่ 1 ภาพตัวแบบของระบบ
ทีม่ า : Silver, 1983 อ้างถึงใน ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2552 : 157
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แนวทางการประยุกต์ ทฤษฎีระบบ (ทรงพล เจริ ญคา, 2555: 335-336)
1. โรงเรี ยนในฐานะเป็ นระบบ โรงเรี ยนเป็ นองค์กรราชการ โครงสร้างจึงเป็ นระบบ
โรงเรี ยนมีตวั ป้ อน กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิตเช่นเดียวกับระบบอื่น ๆ
1.1 ตัวป้ อนของโรงเรี ยน ได้แก่
1.1.1 ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ และนักเรี ยน เป็ นต้น
1.1.2 ทรัพยากรการเงิน (Money) เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินบารุ งการศึกษา
เงินบริ จาค เป็ นต้น
1.1.3 ทรัพยากรวัตถุ (Material) เช่น ที่ดิน อาคาร วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เป็ นต้น
1.1.4 การบริ หารจัดการ (Management) เช่น สารสนเทศ ความคิดเห็นของครู และ
ผูป้ กครองรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรี ยน เป็ นต้น
1.2 กระบวนการแปรสภาพของโรงเรี ยน ได้แก่
1.2.1 กระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย การจัดหลักสู ตร การจัดกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตร วิธีการสอนและการวัดผล
1.2.2 กระบวนการบริ หาร เช่น การให้คาปรึ กษา การส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยน
การจัดบริ การหางานให้ผสู้ าเร็ จการศึกษา เป็ นต้น
1.3 ผลผลิตของโรงเรี ยนประกอบด้วย
1.3.1 ผลผลิตเกี่ยวกับนักเรี ยน เช่น ความรู ้ ทักษะ การพัฒนาการ เจตคติ
การขาดเรี ยน การออกกลางคัน การสาเร็ จการศึกษา เป็ นต้น
1.3.2 ผลผลิตเกี่ยวกับครู เช่น ความพึงพอใจของครู พัฒนาการของครู การลา–
การขาด การขอย้ายออก เป็ นต้น
1.3.3 ผลผลิตด้านนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
2. การเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่จดั ให้มีข้ ึน เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีคุณภาพและ
มีประสิ ทธิภาพ

1.2 ทรัพยากรในการบริหาร
ทรัพยากรที่เป็ นปั จจัยสาคัญของการจัดการมี 4 ประการที่เรี ยกว่า 4M (สมคิด บางโม, 2558:
61) คือ
คน (Man)
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิกิจกรรมขององค์การนั้น ๆ
เงิน (Money) ใช้สาหรับเป็ นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
วัสดุสิ่งของ (Material) หมายถึง อุปกรณ์เครื่ องใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ รวมทั้งอาคารสถานที่
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ความรู้ดา้ นการจัดการ (Management) หมายถึง ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการ

1.3 กระบวนการบริหารของเดมิง
Deming ได้ประยุกต์กระบวนการจัดการของกูลิคและเออร์ วกิ ให้ส้ นั ลง เรี ยกว่า วัฏจักรเดมิง
(P-D-C-A Cycle of Continuous Process Improvement) มาใช้ในการปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน
จุดสาคัญของวงจรนี้ คือ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนต้องร่ วมมือกันปฏิบตั ิ ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง
วัฏจักรเดมิงมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ (Deming, 2000: 131-133; สมคิด บางโม, 2558: 72 และวิโรจน์
สารรัตนะ, 2555: 26-27)
Plan (P)
การร่ วมกันวางแผน ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องร่ วมกันวางแผน เพื่อปฏิบตั ิหรื อพัฒนา
งานตามกลยุทธ์ขององค์กรที่วางไว้
Do (D)
การร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องร่ วมมือกันลงมือ
ปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้
Check (C)
การร่ วมมือกันตรวจสอบ เมื่อปฏิบตั ิไประยะหนึ่งต้องมีการตรวจสอบว่า
การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ เพียงใด มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรแล้วแก้ไขเสี ย
Act (A)
ร่ ว มมื อ กัน พัฒ นางานให้ ดี ข้ ึ น เมื่ อ ตรวจพบว่ า ผลลัพ ธ์ เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่วางแผนไว้ หรื อการร่ วมมือกันแก้ไข ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน เมื่อตรวจพบว่าผลลัพธ์ไม่
บรรลุตามเป้ าหมาย
ร่ วมปรับปรุ ง

A

P

ร่ วมวางแผน

ร่ วมประเมิน

C

D

ร่ วมปฏิบตั ิ

แผนภาพที่ 2 วัฏจักรเดมิง

1.4 รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็ นกระบวนการสร้ างเสริ มบุคลากรให้สามารถนา
ศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ความ
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ชานาญ ตลอดจนเจตคติของบุคลากรที่มีผลให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มีความพร้อมรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงขององค์ก ร การพัฒนาบุ คลากรทางการศึ ก ษามุ่ ง เน้น ที่ ก ารพัฒนาครู อาจารย์
สามารถท าได้หลายวิธี เช่ น การฝึ กอบรม การสั ม มนา การประชุ ม ปฏิ บ ตั ิ ก าร การศึ ก ษาดู ง าน
การศึกษาต่อ การนิเทศการสอน การให้คาปรึ กษา เป็ นต้น
1.4.1 การฝึ กอบรม (จอมพงศ์ มงคลวณิ ช, 2555: 131 และอรุ ณ รักธรรม, 2552: 125126) เป็ นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ มีความเข้าใจ มีทกั ษะและทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบตั ิงาน โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการสร้ างประสบการณ์จากการฝี กปฏิบตั ิจริ งเพื่อแก้ไข
ปั ญหาหรื อเพื่ อพัฒนาองค์ก ร การฝึ กอบรมแบ่ ง ได้เป็ นการฝึ กอบรมอย่า งไม่ เป็ นทางการ การ
ฝึ กอบรมแบบนี้ จะไม่มีกาหนดการ เนื้ อหาที่ แน่ นอน มุ่งแก้ปัญหาทางจิ ตใจ พฤติกรรม และการ
ฝึ กอบรมอย่างเป็ นทางการเพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้ ทักษะเพิ่มขึ้น และลักษณะส่ วน
บุคคลเพิม่ ขึ้น
1.4.2 การให้ คาปรึกษา (อรุ ณ รักธรรม, 2552: 127) มุ่งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
และแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน การให้คาปรึ กษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การให้คาปรึ กษาเฉพาะ
บุคคล วิธีน้ ี จะทาให้บุคลากรในองค์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานผ่านการสร้ างความ
เข้า ใจในหน้ า ที่ ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ความส าคัญ ของการเสริ มแรง และการให้ ค าปรึ ก ษาเชิ ง
กระบวนการ วิธีการนี้ จะให้ความสาคัญของกระบวนการมากกว่าเนื้ อหาสาระ ใช้การติดต่อสื่ อสาร
และการตัดสิ นใจเป็ นส่ วนหนึ่งในการแก้ไขการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
1.4.3 การนิเทศการสอน (จอมพงศ์ มงคลวณิ ช, 2555: 131) หมายถึ ง กระบวนการ
ทางานร่ วมกันของผูบ้ ริ หารกับบุ คลากรภายในสถานศึกษา เพื่อปรั บปรุ งและพัฒนาคุ ณภาพการ
ปฏิบตั ิงานของครู ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้สูงขึ้นตามที่สถานศึกษาคาดหวังไว้
1.4.4 การสั มมนา พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1170) กล่าวถึ ง
สัมมนาว่า เป็ นการประชุมแบบหนึ่ง ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และหา
ข้อสรุ ปหรื อข้อเสนอแนะในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ผลสรุ ปที่ได้ถือว่าเป็ นเพียงข้อเสนอแนะ ผูเ้ กี่ยวข้อง
จะนาไปปฏิบตั ิตามหรื อไม่ก็ได้ จอมพงศ์ มงคลวณิ ช (2555: 148) ได้กล่าวถึงสัมมนาว่า เป็ นการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุ ปในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ผลการสัมมนา
เป็ นเพี ยงข้อเสนอแนะที่ ผูเ้ กี่ ย วข้องจะนาไปปฏิ บตั ิ หรื อไม่ก็ ได้ ผูเ้ ข้าร่ วมการสั มมนาต้องทราบ
วัตถุประสงค์ของการสัมมนาและมีการเตรี ยมตัวโดยศึกษาล่วงหน้า รวบรวมประสบการณ์ เตรี ยม
ข้อคิดเห็นมาเสนอแลกเปลี่ยนกับผูร้ ่ วมสัมมนาอื่น
ดัง นั้น การสั ม มนา เป็ นการประชุ ม แลกเปลี่ ย นความรู ้ ความคิ ด เห็ น เพื่ อ หาข้อ สรุ ป
ข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ผูเ้ กี่ยวข้องจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจการนาไปปฏิบตั ิเอง
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1.4.5 การประชุ มปฏิบัติการ (จอมพงศ์ มงคลวณิ ช, 2555: 148) เป็ นการประชุ มร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทางานร่ วมกันเพื่อฝึ กการแก้ปัญหา โดยผูเ้ ข้าประชุ ม
ทุกคนมีส่วนร่ วมในการลงมือปฏิบตั ิ ผลงานที่ได้จากการปฏิบตั ิร่วมกันสามารถนาไปใช้ได้
1.4.6 การศึกษาดูงาน (จอมพงศ์ มงคลวณิ ช, 2555: 148-149) เป็ นการให้บุคลากรได้พบ
เห็นการปฏิบตั ิงานจริ งนอกองค์การ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้ซกั ถาม ได้สัมผัสปรากฏการณ์ใหม่ ๆ
ที่แตกต่างไปจากที่เคยปฏิบตั ิอยูใ่ นองค์การได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์หน่วยงานอื่น
เปลี่ยนบรรยากาศ เป็ นการกระตุน้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของบุคลากร และการประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้
จากการศึกษา ดูงาน
1.4.7 การศึกษาต่ อและการศึกษาทางไกล (จอมพงศ์ มงคลวณิ ช, 2555: 149) เป็ นการ
พัฒนาบุคลากรที่ส่งผลระยะยาวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ตอ้ งใช้เวลาและการลงทุน โดยการให้
บุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันทางการศึกษาตามหลักสู ตรของสถาบันทางการศึกษานั้น ซึ่ งทาได้ท้ งั
การศึกษาที่เน้นในชั้นเรี ยนหรื อการศึกษาทางไกลที่เน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยี
1.4.8 การชี้แนะ (Coaching) (กุณฑลี บริ รักษ์สันติกุล และมิลินทรา กวินกมลโรจน์,
2558: 119-122) เป็ นการชี้ แนะการดาเนิ นการที่ใช้การปฏิสัมพันธ์แบบรายบุคคลหรื อกลุ่มย่อยที่มี
ผูท้ าหน้าที่ช้ ี แนะ ให้ความช่ วยเหลื อผูร้ ับการชี้ แนะสามารถจัดระบบความคิด ทบทวนการทางาน
ของตนและหาแนวทางในการพัฒนางานและแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเอง มีเป้ าหมาย คือ การ
แก้ปัญหาในการทางาน พัฒนาความรู้ ทักษะหรื อความสามารถในการทางาน การประยุกต์ใช้ทกั ษะ
หรื อความรู ้ การชี้ แนะมีลกั ษณะปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูช้ ้ ี แนะกับผูร้ ับการชี้ แนะ และใช้เวลาในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน (Co – Construction) ไม่มีใครรู ้ มากกว่าใคร จึงต้อง
เรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน

ตอนที่ 2 บริบทภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการพัฒนาครู
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับทักษะแห่ งอนาคตใหม่ การศึกษาเพือ่ ศตวรรษที่ 21
การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ต้อ ง “ก้า วข้า มสาระวิ ช า” ไปสู่ ก ารเรี ยนรู ้ “ทัก ษะเพื่ อ
การดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)
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แผนภาพที่ 3 21st Century Learning Framework
21st Century Knowledge – and – Skills Rainbow
ครู จะท าหน้าที่ ออกแบบการเรี ยนรู้ และอานวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรี ยนรู้
นักเรี ยนรู ้จากการเรี ยนแบบลงมือทา การเรี ยนรู ้จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ที่เรี ยกว่า
PBL (Project – Based Learning) ปั จจุบนั การเรี ยนรู้สาระวิชา (หรื อ) ควรเป็ นการเรี ยนจากการ
ค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครู แนะนาและออกแบบกิจกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ทักษะเพื่อการดารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สาระวิชาหลัก หัวข้อสาหรั บ
ศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรี ยนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี ทักษะ
ชีวติ และอาชีพ
สาระวิชาหลัก คือ ภาษาแม่และภาษาโลก ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ รัฐ และความเป็ นพลเมืองดี
หัวข้ อสาหรั บศตวรรษที่ 21 คือ ความรู ้ เกี่ ยวกับโลก ความรู้ดา้ นการเงิน เศรษฐศาสตร์
ธุ รกิจ และการเป็ นผูป้ ระกอบการ ความรู้ดา้ นการเป็ นพลเมืองดี ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ ความรู้ดา้ น
สิ่ งแวดล้อม
ทักษะด้ านการเรียนรู้ และนวัตกรรม คือ ความริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่ อสารและการร่ วมมือ
ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี คือ ความรู้ดา้ นสารสนเทศ ความรู ้ เกี่ ยวกับสื่ อ
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี
ทักษะชี วิตและอาชี พ คือ ความยืดหยุน่ และปรับตัว การริ เริ่ มสร้ างสรรค์และเป็ นตัวของ
ตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็ นผูส้ ร้างหรื อผลิต (Productivity) และความ
รับผิดรับชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ
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การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็ นการเตรี ยมคนทางานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) และ
เป็ นบุคคลพร้อมเรี ยนรู้ (Learning Person) ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นทักษะของการ
เรี ยนรู้ (Learning Skills) ทักษะที่ทุกคนต้องเรี ยนรู ้ต้ งั แต่ช้ นั อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอด
ชีวติ คือ 3R  7C
3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), Writing (เขียนได้) และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็ น)
7C ได้แก่ Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา)
Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
Cross – Cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่ วมมือ การทางานเป็ นทีม และ
ภาวะผูน้ า)
Communication, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศ และ
รู ้เท่าทันสื่ อ)
Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร)
Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยนรู้)
พัฒนาสมองห้าด้าน เป็ นพลังเชิ งทฤษฎีหรื อ Cognitive Mind คือ สมองด้านวิชาและวินยั
(Disciplined Mind) สมองด้านสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) และสมองด้านสร้างสรรค์ (Creating
Mind) การเรี ยนรู้ตามการพัฒนาสมองห้าด้าน เป็ นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ทักษะที่ควรสร้างในนักเรี ยนยุคศตวรรษที่ 21 คือ
1. ทักษะการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการแก้ ปัญหา (Problem
Solving)หมายถึ ง การคิ ดอย่า งผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Expert Thinking) ทัก ษะที่ ส าคัญและจาเป็ น คื อ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่ งที่ศึกษาว่าสิ่ งใดดี ไม่ดี ไม่เหมาะสม อะไรเป็ นความจริ ง อะไรเป็ นความ
เท็จ นักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ ควบคู่กบั ทักษะในการแก้ปัญหาที่มี
เหตุผลและฉลาดพอ การเรี ยนทักษะนี้ ทาโดย PBL (Project – Based Learning) และต้องเรี ยนเป็ น
ทีม ไม่ใช่เรี ยนจากครู สอนในชั้นเรี ยน
2. การสื่ อ สาร (Communication) และความร่ วมมือ (Collaboration) หมายถึ ง
การสื่ อสารอย่างซับซ้อน (Complex Communicating) ศตวรรษที่ 21 เป็ นศตวรรษใหม่ที่มีนวัตกรรม
และผลผลิ ตใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น มาก เป็ นยุ ค ของความร่ ว มมื อ ยุ ค ของเครื อข่ า ยที่ ค นจะติ ด ต่ อ ผ่า น
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เทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการสื่ อสาร (Digital & Communication Technology) การ
สื่ อสารในรู ปแบบใหม่ ๆ
3. ความริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Creativity) และนวัต กรรม (Innovation) หมายถึ ง
การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิ ษฐ์ ทักษะในการคิ ดอะไรใหม่ ๆ ถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก
เช่นกันในศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านและทุกรู ปแบบการแก้ปัญหายิ่งต้อง
ใช้ค วามคิ ด ใหม่ ๆ อย่า งมาก ซึ่ งจะต้อ งตามมาด้ว ยนวัต กรรม ที่ เ กิ ด จากความคิ ด ใหม่ ๆ นั้น
นวัตกรรม (Innovation) ถือได้วา่ เป็ นผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
4. ทักษะทางด้ านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เป็ นทักษะที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสมัย ใหม่ ซึ่ งนัก เรี ย นและคนในยุค ใหม่ โดยเฉพาะยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรี ย นรู ้ และ
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวเนื่ องกับข้อมูลข่าวสาร เพราะการสื่ อสาร
ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและอย่างกว้างขวาง
5. ความสนใจใคร่ ร้ ู และมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination) ในโลกแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ความรู ้ และแหล่งความรู ้จะมีมากมายมหาศาล นักเรี ยนในอนาคตจะต้องใฝ่ รู ้ สนใจ
ใคร่ รู้ในสิ่ งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้น จะไม่ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงและมีจินตนาการต่อไป
ข้างหน้า จากความรู้ที่ได้รับมา ความสามารถในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self - Study) จึงเป็ นทักษะ
ที่จาเป็ น สาหรับการอยูใ่ นศตวรรษที่ 21
6. การคิ ดในเชิ งธุ รกิจ และทักษะประกอบการ (Corporate and Enterpreneurial
Spirit) ซึ่ ง เป็ นทักษะในเชิ ง ของการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จการค้าซึ่ งจะเป็ นลักษณะของโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน การพัฒนาทักษะนี้ จะทาให้นกั เรี ยนมีความพร้อมในการทางานทางด้าน
เศรษฐกิจและการค้าเป็ นหลักสาคัญ
7. ทักษะการเรี ยนรู้ ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่ อโลก (Cross Cultural & Global
Awareness) ทักษะนี้ เป็ นทักษะที่สะท้อนเครื อข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิดโลกาภิวฒั น์และ
เครื่ องจักรที่ ค นในสั งคมโลกจะต้องรู ้ จกั คนอื่ น ๆ โดยเฉพาะในโลกอื่ นที่ ไ ม่ใ ช่ โลกของตนเอง
การรู ้ จกั โลกและวัฒนธรรมอื่นมีท้ งั เป้ าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันและเป้ าหมายในเชิ งเศรษฐกิ จด้วย
พร้อมกันไป
รู ปแบบใหม่ของการศึกษาครู ในศตวรรษที่ 21 ถือว่านักเรี ยนเป็ นหัวใจสาคัญของเป้ าหมาย
การศึกษาครู มีขอ้ เสนอที่สาคัญ 6 ประการ คือ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 42)
1. เปลี่ ย นแปลงกระบวนทัศ น์ ใ หม่ ใ นค่ า นิ ย ม ทัก ษะ และความรู ้ เ กี่ ย วกับ ความเป็ น
ศูนย์กลางของนักเรี ยน อัตลักษณ์ของครู การบริ การต่อวิชาชีพและชุมชน
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ในกรณี ของนักเรี ยนเน้นการพัฒนาใน 4 ชุดทักษะ คือ
1) ทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
2) ทักษะพื้นฐานทางสื่ อสารสนเทศและเทคโนโลยี
3) ทักษะชีวติ
4) ทักษะความเป็ นพลเมือง
ในกรณี ของครู คานึงถึงการพัฒนา
1) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับศตวรรษที่ 21
2) สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
3) หลักสู ตรและการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
2. สมรรถนะของครู ที่สาเร็ จการศึกษาเป็ นสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพ
3. เชื่ อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ (Theory – Practice Nexus) ต้องอาศัยระบบการ
เป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring) ในโรงเรี ยน และการสร้างความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับสถาบัน การศึกษาแห่งชาติ
4. ขยายขอบข่ายวิชาชี พครู ที่จะช่ วยให้ครู มียุทธศาสตร์ การสอนที่เหมาะกับการเรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21
5. สมรรถนะเกี่ ย วกับการประเมิ นผล จะต้องมี ก ารพัฒนาครู ใ ห้มีระดับ ความรู ้ เกี่ ย วกับ
การประเมินผลที่สูงขึ้น
6. สนับสนุนเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเร่ งให้ครู มีระดับการศึกษาถึงปริ ญญาโท
Bazzano (2011 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 47) กล่าวถึงทักษะการสอนของครู ใน
อุดมคติแห่งศตวรรษที่ 21 ที่แตกต่างจากครู ยคุ ก่อน คือ
1) การเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ ใหม่ จะต้องเปลี่ ยนตัวเองเป็ นผูก้ ระทา (Active) แทนการเป็ นผูร้ อรับ
การกระทา (Passive) เพื่อเป็ นเส้ นทางสู่ การเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ ตลอดชี วิต (Life – Long
Learner)
2) การเข้าถึงสารสนเทศ เครื่ องมือ และผูเ้ ชี่ยวชาญได้มากมาย
3) ความสามารถที่จะสร้ างเครื อข่ายและทีมกับผูเ้ รี ยนอื่นที่มีความสนใจตรงกัน โดยไม่
คานึงวัย สถานที่ หรื อประสบการณ์
4) การเกิ ดขึ้นของพี่เลี้ ยง ผูแ้ นะนา โค้ช ผูอ้ านวยความสะดวก หรื อที่ปรึ กษาทั้งในและ
นอกสถาบันทางการศึ ก ษา รวมทั้ง การริ เริ่ ม ระบบนิ เวศการเรี ย นรู ้ แบบไม่ มี ช้ นั เรี ย น (Classless
Learning Ecosystem)
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Andrew Churches ได้กล่าวไว้เมื่อปี 2008 ถึง คุณลักษณะ 8 ประการสาหรับการเป็ นครู ที่มี
ประสิ ทธิ ผลสู งในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 47-48)
1. การปรั บ ตัว (adapting) รู ป แบบการศึ ก ษาใหม่ เน้นการประเมิ นผล (Assessment –
Focused Education Model) ครู ศตวรรษที่ 21 ต้อ งสามารถปรั บ หลัก สู ต รและการสอนใน
เชิ งสร้ างสรรค์ สามารถปรับใช้ท้ งั Software และ Hardware เพื่อให้สามารถใช้ได้หลากหลายกลุ่ม
และหลากหลายความสามารถ ปรับประสบการณ์การสอนอย่างเป็ นพลวัต
2. การมี วิสั ยทัศน์ (Being Visionary) เป็ นองค์ประกอบส าคัญของการเป็ นครู ใ นยุค
ปั จจุบนั และอนาคต ครู จะต้องมองอย่างบูรณาการระหว่างวิชาและหลักสู ตร มองเห็นศักยภาพของ
เครื่ องมือและเทคโนโลยีเว็บที่เกิดขึ้น ทาความเข้าใจและจัดกระทาเพื่อนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั
การศึกษา เสาะแสวงหาความคิดจากคนอื่น แล้วจินตนาการนามาใช้ในห้องเรี ยน
3. ความร่ วมมือ (Collaborating) ครู ตอ้ งสามารถนาเครื่ องมื อเพื่อความร่ วมมื อมาใช้ให้
เป็ นประโยชน์ ก ั บ ผู ้เ รี ยน เป็ นความร่ วมมื อ เพื่ อ การแลกเปลี่ ย น (Sharing) การสนั บ สนุ น
(Contributing) การทาให้ดีข้ ึน (Adapting) และการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ (Inventing)
4. กล้าคิดกล้ าทา (Taking Risks) ครู ตอ้ งกล้าคิด กล้าทา กล้าออกนอกกรอบเดิม กล้าอุทิศ
ตนเพื่อความรู ้ ของนักเรี ยน กล้ามีวิสัยทัศน์ กล้ากาหนดเป้ าหมายและอานวยความสะดวกต่อการ
เรี ยนรู้ กล้าใช้จุดแข็งของนักเรี ยนที่เป็ น “ชาวพื้นเมืองดิจิตอล” (Digital Natives) ทาความเข้าใจและ
สร้างสิ่ งใหม่ ๆ ยอมให้พวกเขาสอนกันเอง และให้ความไว้วางใจพวกเขา
5. การเรียนรู้ (Learning) ศตวรรษที่ 21 คาดหวังให้นกั เรี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ตลอดชี วิต ดังนั้น
ครู จะต้องซึ มซับประสบการณ์ และความรู ้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่ งเดิม
6. การสื่ อสาร (Communicating) ครู จะต้องเรี ยนรู ้การสื่ อสารหรื อการร่ วมมือกัน เข้าใจถึง
วิธี ก ารอานวยความสะดวก (Facilitate) ปลุ ก เร้ าใจ (Stimulate) ควบคุ ม (Control) บรรเทา
(Moderate) และบริ หารการสื่ อสารและความร่ วมมือ
7. เป็ นต้ นแบบทางพฤติกรรม (Modeling Behavior) ครู ควรเป็ นต้นแบบความอดทน
อดกลั้น ความตระหนักเรื่ องโลก การยอมรับผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก
8. การนา (Leading) ความมี ภ าวะผูน้ าของครู มี ค วามส าคัญ ต่ อความส าเร็ จ หรื อความ
ล้มเหลวของโครงการต่าง ๆ
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ทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
March (2012 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556: 49-57) ได้พฒั นาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยสังเคราะห์ สิ่งที่ เรี ยกว่า “ทักษะการสอนศตวรรษที่ 21” มีรายการ
ทักษะต่าง ๆ ดังนี้
ทักษะพื้นฐาน (Foundational Skills) เป็ นทักษะที่ จะช่ วยให้ครู สามารถสื่ อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทาเอกสารรายวิชา และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ในปั จจุบนั
1) ทักษะการใช้ E - Mail เพื่อความสะดวกในการเรี ยนการสอน
2) ทักษะการสร้างและนาเสนอเอกสารรายวิชาออนไลน์
3) ทักษะเชิงเทคนิคเพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลที่ดี ๆ
4) ทักษะเชิงเทคนิคในการ Add ข้อความใน Blog / wiki / Intranet Page
ทักษะเกีย่ วกับศาสตร์ การสอนและแหล่ งข้ อมูลออนไลน์ (Pedagogy & Online Resources)
เป็ นทักษะที่จะช่วยให้นกั เรี ยนผูกพันกับการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งมากขึ้น โดยสร้าง ให้นกั เรี ยนได้
แสดงออก ได้สร้างการคิดเชิงวิพากษ์ในวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของห้องเรี ยน และได้ใช้แหล่งข้อมูล
ดี ๆ เพื่อเพิ่มพูนเนื้อหารายวิชา
1) การแสดงตัวทางออนไลน์ เพื่อกระตุน้ การมีส่วนเกี่ยวข้องของนักเรี ยน
2) ทักษะการสอนสาหรับการค้นหา
3) ใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อส่ งเสริ มการคิดเชิงวิพากษ์
4) ทักษะการสอนสาหรับการใช้แหล่งข้อมูลที่เป็ นจริ ง ดี และเกี่ยวข้อง
5) สารวจเครื่ องมือเว็บเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดี ๆ
ทัก ษะเพื่อ การเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ย น - การสร้ า งความรู้ และทาให้ มี ค วามหมาย (Student
Learning: Knowledge – Building and Meaning) เป็ นทักษะที่จะช่ วยให้นกั เรี ยนเป็ นเจ้าของ
การเรี ยนรู ้ของตนเองทุกขั้นตอน เพื่อการบรรลุเป้ าหมายในความเข้าใจในตัวเอง
1) สนับ สนุ นนัก เรี ย นใช้ส ภาพแวดล้อมการเรี ย นรู ้ ส่วนบุ คคล (Personal Learning
Environment: PLE)
2) อานวยความสะดวกนักเรี ยนเพื่อสร้างความรู้
ทักษะการเป็ นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ดิจิตอล มากกว่าจะเกี่ ยวข้องกับการสอน เป็ นทักษะที่จะนาไปสู่ การคิดเชิ งวิพากษ์ การสะท้อนผล
และการปฏิบตั ิ
1) มีส่วนร่ วมในโลกดิจิตอล : นาเสนอตัวเอง
2) มีส่วนร่ วมในโลกดิจิตอล : สนับสนุนเนื้อหา
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การเรียนรู้ ทางวิชาชี พ (Professional Learning)
1) การเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ – หลักสู ตร
2) การเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ – เทคโนโลยีใหม่ ๆ
3) การเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ – ปฏิบตั ิการวิจยั และวิชาชีพ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2557: 25-26) ได้สรุ ปแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ศตวรรษที่ 21 และยกระดับคุณภาพครู ไทยเพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ รวมถึ งใช้
สื่ อและเทคโนโลยีช่วยออกแบบการเรี ยนรู ้
2. พัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทัว่ ถึงตามความแตกต่างของ
ท้อ งถิ่ น โดยสนับ สนุ น และกระจายให้ ส ถานศึ ก ษามี ศ ัก ยภาพและมี ร ะบบการพัฒ นาครู ข อง
สถานศึกษาได้เอง
3. มีความรู ้ และประสบการณ์ วิชาชี พเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะชี วิตและวิชาชี พของ
ผูเ้ รี ยนโดยมีวชิ าเรี ยนที่เหมาะสมสู่ ศตวรรษที่ 21
4. ใช้ก ารเรี ยนรู้ แบบโครงงานและบูรณาการด้วยการสร้ างแบบแผนทางความคิ ด จาก
แรงจูงใจภายในเพื่อผลิตผลงานที่สร้างสรรค์
5. สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อโดยมี ชุมชนและสังคมเข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาครู ณ สถานศึกษาด้วยการทางานเป็ นทีม ซึ่ งเชื่อมโยงข้อมูลเครื อข่ายจากกิจกรรมทางสังคม
6. การผลิ ตและพัฒนาครู ตอ้ งเข้าใจกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ยึด
หลักการเรี ยนรู้โดยใช้ 3Rs (Reading, Writing and Arithmetic) และ 7Cs ตามความแตกต่างของ
บุคคล
7. ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดเชิ งธุ รกิจตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อนาผลผลิตเข้าสู่ การแข่งขันในตลาดโลก
8. การผลิตและพัฒนาครู ให้เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนค้นพบความรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหาและเน้นการเรี ยนรู ้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
9. วัดและประเมินผลแบบมีส่วนร่ วมด้วยการผสมผสานเข้ากับกระบวนการสอนโดยเน้น
พัฒนาการและความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
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10. ปฏิ รูประบบการพัฒนาคุ ณภาพครู และผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนเป็ น
องค์ ก ารการเรี ยนรู ้ โดยมี แ ผนอย่ า งเป็ นระบบและครอบคลุ ม ทั ก ษะในศตวรรษที่ 2 1
ยกระดับการพัฒนาครู ควรดาเนิ นการทั้งระบบที่เกี่ ยวข้องกับครู ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ครู ของครู และ
ศึกษานิเทศก์ โดยสร้างบรรยากาศการพัฒนาให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
11. พัฒนาทักษะการจัดลาดับการคิดระดับสู ง (Higher Order Thinking Skills : HOTS)
โดยปฏิรูปการสอนของครู ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
การเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา
12. ความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
13. ควรปรับระบบพัฒนาครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยให้มีระบบพี่เลี้ยงครู ใหม่และให้ครู ใหม่
เรี ยนรู ้และดูตวั อย่างการปฏิบตั ิงานจากครู เก่า
14. ควรมีการพัฒนาครู ของครู การคัดเลือกครู โดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ
15. มีขอ้ กาหนดในการสร้าง Professional Learning Community ในกลุ่มครู เพื่อให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ของครู เกิดการพัฒนาวิชาชีพของครู
สรุ ป ทักษะที่จาเป็ นต่อการผลิตคนเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 8 ทักษะ คือ
1. ทักษะการเรี ยนรู้
2. ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving)
3. ทักษะการสื่ อสารและความร่ วมมือ (Communication and Collaboration)
4. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
5. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy)
6. ทักษะทางความใฝ่ รู้และจินตนาการ (Curiosity and Imagination)
7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู้ (Career and Learning Skills)
8. ทักษะการเรี ยนรู้โลกและวัฒนธรรม (Cross Culture Understanding)
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โดยจาเป็ นต้องมีคุณลักษณะ 8 ประการเพื่อเป็ นครู ที่มีประสิ ทธิผลในศตวรรษที่ 21 คือ
การปรับตัว การมีวสิ ัยทัศน์ ความร่ วมมือ กล้าคิดกล้าทา การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร ต้นแบบทาง
พฤติกรรม และเป็ นผูน้ า
ส่ วนทักษะการสอนจะเน้น ทักษะพื้นฐานผ่านระบบการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะ
การสอนและทรัพยากรออนไลน์ ทักษะเพื่อการเรี ยนรู ้ การสร้างความรู ้อย่างมีความหมายของผูเ้ รี ยน
ทักษะการเป็ นพลเมืองดิจิตอลและการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ

2.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จุดเริ่มต้ นของอาเซียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 11-12)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of Southeast Asian Nations
หรื อ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยโดยปฎิญญากรุ งเทพ ฯ (The Bangkok Declaration) เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2510 ที่พระราชวังสราญรมย์ หรื อกระทรวงการต่างประเทศเดิม ในสมัยพันเอก
(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ เป็ นรัฐมนตรี ต่างประเทศของไทย มีประเทศสมาชิกผูก้ ่อตั้ง 5 ประเทศ
ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ในการ
รวมตัวเริ่ มแรกเพื่อความมัน่ คงในภูมิภาคที่ตอ้ งการขจัดป้ องกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์โดยตรง
ต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็ นสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา ทั้งนี้มีกติกาว่าผูท้ ี่เข้ามาเป็ นสมาชิกอาเซี ยนต้องอยูใ่ นภูมิภาคนี้ การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของ
กัมพูชาทาให้อาเซี ยนมีสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีประชากร
รวมกันเกือบ 600 ล้านคน มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจที่สูง และเป็ นที่สนใจของประเทศคู่เจรจาทั้ง
ASEAN + 3 (ASEAN + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ASEAN + 6 (ASEAN + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ และอินเดีย) และประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริ กา รัสเซี ย แคนาดา
เป็ นอย่างมาก เป็ นต้น
โครงสร้ างของอาเซียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 13-14)
เมื่อปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความ
ร่ วมมือในอาเซี ยน ฉบับที่ 2 (Bali Concord 2) “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ที่
กาหนดเป้ าหมายหลัก 4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซี ยนไปสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN
Community) ให้เป็ นผลสาเร็ จภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยกาหนดเป้ าหมายไว้วา่ ภายในปี
ค.ศ. 2020 (ค.ศ. 2563) อาเซียนจะเป็ น
1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
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2) หุ น้ ส่ วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต
3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กบั ประเทศภายนอก
4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
มีการร่ าง “กฎบัตรอาเซี ยน” ซึ่ งทาหน้าที่เป็ น “ธรรมนู ญ” การบริ หารการปกครองกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ ให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน โดยสนับสนุ นการรวมตัวและความร่ วมมื อ
อย่า งรอบด้า น แบ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ 3 ด้า น หรื อ 3 เสาหลัก ได้แ ก่ ด้า นการเมื อ ง ให้ จ ัด ตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน (ASEAN Political and Security Community – APSC)
ด้านเศรษฐกิจให้จดั ตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic – Community – AEC)
และด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้จดั ตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio – Cultural
Community – ASCC) มีหลักการพื้นฐานของความร่ วมมื อที่น่าสนใจ 3 ข้อ ได้แก่ ให้ใช้การ
ตัดสิ นใจโดยหลักการฉันทามติ การไม่แทรกแซงกิจการภายใน ซึ่ งกันและกัน และเน้นการพัฒนา
ความเป็ นอยู่ของประชาชน ซึ่ งต่อมาผูน้ าของประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยนได้เห็ นชอบให้เร่ งรัดการ
เป็ นประชาคมอาเซี ยนให้เร็ วขึ้นกว่าเดิม 5 ปี ทาให้เป้ าหมายการเป็ นประชาคมอาเซี ยนโดยสมบูรณ์
จะต้องเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
กฎบัต รอาเซี ย น (ASEAN Charter) หรื อ ปฏิ ญ ญาชะอาหัวหิ น (Cha-am Hua Hin
Declaration) ในการประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยนครั้งที่ 14 ที่จดั ขึ้นระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ – มีนาคม
2552 (2009) ณ อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ประเทศไทย นับเป็ นจุ ดเริ่ มต้นความเป็ น
“ประชาคมอาเซี ยน” โดยสมาชิ กทั้ง 10 ประเทศจะต้องปฏิ บตั ิ ตามพันธะข้อตกลง มี การกาหนด
“กลไกระงับข้อพิพาท” พร้ อมกับสร้ าง “อาเซี ยน” ให้มีสถานะเป็ น “นิ ติบุคคล” มีการปรับให้เป็ น
องค์กรที่มี “ประชาชน เป็ นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรวมกลุ่มให้เกิด “กระบวนการ
ตัดสิ นใจ” จากการประชุ มระดับผูน้ า ซึ่ งปรากฏเป็ นคณะมนตรี หรื อ (Councils) ของอาเซี ยนทา
หน้า ที่ ใ น 3 เสาหลัก มี ก ารเพิ่ ม อ านาจ “ส านัก เลขาธิ ก าร” (Secretariat) และผูด้ ารงตาแหน่ ง
เลขาธิ การ นอกจากนี้ ประชาคมอาเซี ย นยัง มี การจัดสรรงบประมาณที่ เพี ยงพอและลดช่ องว่า ง
ระหว่างสมาชิ กของอาเซี ยนเอง ส่ งผลให้ความร่ วมมือในอาเซี ยนที่เคยอยูใ่ นลักษณะความร่ วมมือ
กันแบบหลวม ๆ สู่ ความร่ วมมือที่แน่นแฟ้ นใกล้ชิดยิง่ ขึ้น
3 เสาหลักแห่งความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยน (Three Pillars of ASEAN Community)
เป็ นสิ่ งที่ทุกฝ่ ายจะต้องกากับติดตามและผลักดันให้เกิดผลการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
ประกอบด้วย
1. เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security APSC) เป็ นการพัฒนาบรรทัดฐาน ค่านิยมร่ วมกันภูมิภาคต้องสงบสุ ข มีความแข็งแกร่ งต่อสู ้ตอบ
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รับกับปั ญหาได้ มีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กบั โลกภายนอก โดยเฉพาะกับประเทศคู่เจรจาที่เป็ น
มหาอานาจทั้งหลาย
2. เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) พัฒนาการ
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซี ยน ด้านการค้า และบริ การของอาเซี ยน เป้ าหมายใหญ่ คือ ให้อาเซี ยน
เป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยว จะมีการเคลื่ อนย้ายทรัพยากรได้อย่างเสรี ทั้งในเรื่ องการค้า การ
ลงทุน แรงงานมีการขจัดภาษีให้หมดไปเปิ ดตลาดระหว่างกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีสาขาวิชาชี พ
ต่าง ๆ ที่เปิ ดรับรองร่ วม คือ แพทย์ สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม บัญชี พยาบาล เป็ นต้น การสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จของอาเซี ยน การพัฒนาเศรษฐกิ จอย่างเสมอภาค และ
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
3. เสาประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio – Cultural Community - ASCC)
มี เป้ าหมายให้อาเซี ยนเป็ นประชากรที่ มีประชาชนเป็ นศู นย์กลาง สังคมที่ เอื้ ออาทรและแบ่งปั น
ประชากรอาเซี ยนมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของ
ประชาชน ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของอาเซี ยน
องค์ประกอบสาคัญภายใต้ ASCC ประกอบด้วย การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) สิ ทธิ และความยุติธรรมทาง
สังคม (Social Justice and Rights) ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental Sustainability) การ
สร้างอัตลักษณ์อาเซี ยน (Building an ASEAN Identity) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing
the Development Gap)
ข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยมการสู่
ประชาคมอาเซียน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 99-104)
1. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระและรายละเอียดของกฎบัตร
อาเซียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความเป็ นมา ความสาคัญ และทิศทาง
ของความร่ วมมือที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคในอนาคต
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมและสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยน
ศึกษา ซึ่งรวมถึง ASEAN + 3 และ ASEAN + 6
1.2 จัดสรรผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยนให้เป็ นวิทยากรเผยแพร่
ให้ความรู ้ และสร้างความเข้าใจให้แก่สถานศึกษาทุกระดับอย่างเร่ งด่วน
1.3 จัดทาและเผยแพร่ หลักสู ตรอาเซี ยนศึกษา โดยบรรจุในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ภาคบังคับ และระบุเวลาการเรี ยนการสอนที่แน่นอนทุกระดับ
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1.4 จัดตั้งศูนย์อาเซี ยนศึกษาและศูนย์ให้บริ การข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซี ยนและ
ประเทศสมาชิกตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและประชาชนทัว่ ไป
1.5 สร้างผูน้ าการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนศึกษาและสร้างเครื อข่ายผูน้ าในภูมิภาค
อาเซียน (Future Leader of ASEAN) ที่เอื้อต่อการพัฒนาร่ วมกันในอนาคต ทั้งในระดับผูเ้ รี ยน ครู
ภาครัฐและภาคเอกชน
1.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ความรู ้แก่ประชาชนทัว่ ไป ด้วยการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่ อวิทยุ โทรทัศน์เกี่ยวกับอาเซี ยนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่ ง
ถูกกาหนดในข้อตกลงเบื้องต้นให้ใช้เป็ นภาษาอาเซี ยน ให้แก่คนไทยในทุกระดับ
2.1 พัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ย นทัว่ ไป ในทุ ก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยเริ่ มตั้งแต่ระดับใช้การหรื อระดับสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนต้องเน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิและสื่ อสารได้จริ ง
2.2 พัฒ นาคุ ณ ภาพครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตลอดจนก าลัง พลภาครั ฐ ให้ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารและการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
จัดการอบรมภาษาอังกฤษในหน่ วยงาน การจัดสรรทุนการศึกษาและเปิ ดโอกาสในการส่ งครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการไปเข้าร่ วมการอบรมภาษาอังกฤษร่ วมกับหน่ วยงานภายใน
และภายนอกประเทศเป็ นระยะ ส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารและการปฏิ บ ตั ิ งาน
ระหว่างกัน
2.3 จัดรายการที่เน้นสาระความบันเทิงที่ช่วยส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และฝึ กทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ ทางสื่ อแขนงต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ประชาชนทุกระดับเห็นความสาคัญ
และมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารภายในระยะเวลาที่จากัด
3. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
น้อย 1 ประเทศ
3.1 จัดการเรี ยนการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึ ง ASEAN + 3 และ
ASEAN + 6 โดยกาหนดให้การศึกษาภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เป็ นหนึ่ งในวิชาเลื อกที่ผเู ้ รี ยน

35

สามารถเรี ย นและมี ก ารสอบวัดผลการเรี ย นเช่ น เดี ย วกับ ความสามารถด้า นคอมพิ ว เตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ
3.2 ส่ ง เสริ ม ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ข้า ราชการรวมทั้ง นัก เรี ย น / นัก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีโอกาสเป็ นผูน้ าในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีโอกาสเป็ นผูน้ าในการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านแก่ผอู ้ ื่ น โดยใช้สมรรถนะที่ช่วยเพิ่มโอกาสและผลตอบแทนในการ
ทางานเทียบเท่ากับสมรรถนะและความสามารถด้านอื่น
3.3 สนับสนุ นการจัดการศึกษาและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้ ให้จดั การ
เรี ยนการสอนภาษาเพื่อนบ้านในสถาบันการศึกษาของไทย อาจมีการกาหนดระเบียบเบื้องต้นใน
การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อการทางานข้ามชาติให้มีการสอบการใช้ภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น
3.4 ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่ มีความสามารถด้านภาษาของประเทศเพื่อน
บ้านได้ทราบถึ งโอกาส และผลประโยชน์ ค่าตอบแทนที่ สูงขึ้ น ตลอดจนมีโอกาสได้เดิ นทางไป
ทางานในประเทศเหล่านั้น ทั้งในระดับแรงงานระดับฝี มือ (Skilled Labor) และแรงงานไร้ฝีมือ
(Unskilled Labor)
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี ยน เพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจอันดีในเรื่ องการสร้างความสมดุลระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ลักษณะร่ วมทางวัฒนธรรมที่เป็ นจุดเด่นของชาติในภูมิภาคที่มีบริ บทคล้ายคลึงกัน
4.1 การจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจและตระหนัก ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นของประชาคม ความหลากหลายของภูมิภาค เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกัน
บนความแตกต่างในเชิงเชื้อชาติ ศาสนาและภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
4.2 ปรับวิธีและสาระในการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่มีความเกี่ ยวข้องกับ
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งประเทศไทยกับ ประเทศเพื่ อนบ้า นให้เ ป็ นการเรี ย นรู ้ เพื่ อท าความเข้า ใจ
เหตุ การณ์ ที่เป็ นไปในอดี ตตามมุ มมองการรั บรู ้ ของแต่ละชาติ เพื่อป้ องกันไม่ให้เหตุ การณ์ ความ
ขัดแย้งในอดีตเกิดขึ้นอีก มากกว่าการเรี ยนรู ้เพื่อพิสูจน์วา่ ฝ่ ายใดถูกหรื อผิด
4.3 จัดการเรี ยนการสอนเรื่ องประเทศเพื่อนบ้านที่เน้นการสร้างความรู้สึกยอมรับและ
ยกย่องเทียบเท่ากับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่มีระดับการพัฒนาสู งกว่า
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5. การจัดการศึ ก ษาเพื่ อเตรี ย มความพร้ อมด้านอื่ น ๆ เพื่ อรองรั บผลอันเนื่ องจากความ
ร่ วมมือในเสาต่าง ๆ เมื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
5.1 การให้ความรู ้ เกี่ยวกับการปรับลดภาษี ข้อได้เปรี ยบ – เสี ยเปรี ยบทางการค้า การ
แบ่งระดับการพัฒนาของประเทศในประชาคม
5.2 การศึกษาเพื่อสร้ างคนไทยและบัณฑิ ตไทย ให้สามารถเข้าสู่ ตลาดแรงงานในทุก
ระดับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งแรงงานระดับฝี มือ (Skilled Labor) และแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled
Labor)
5.3 การศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยเริ่ มให้ความรู ้ต้ งั แต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื ออาชีวศึกษา
5.4 การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพของคนไทยและบัณ ฑิ ต ไทยในทุ ก ระดับ เพื่ อ
เตรี ยมพร้อมต่อโครงสร้างประชากรที่จะเปลี่ยนไปเป็ นสังคมสู งอายุ
5.5 การให้ ค วามรู้ และสร้ า งความเข้า ใจ ตลอดจนจัด ระบบการสนับ สนุ น ด้า น
การศึกษา โดยการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือของสถาบันการศึกษาในระดับและสาขาต่าง ๆ ใน
รู ปแบบ AUN (ASEAN University Network) รวมทั้งให้ความรู ้เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเป็ น
Education Hub
5.6 การสร้ า งระบบการประกันและการประเมิ น คุ ณ ภาพและเกณฑ์ม าตรฐานเพื่ อ
เปรี ยบเทียบ (Benchmark) ทั้งระดับภายในประเทศและประเทศอื่น ๆ ในกรอบอาเซี ยน ทั้งในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างผลงานวิจยั และการจัดบริ การทางการศึกษา
5.7 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาครู คณาจารย์โ ดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นผู้ส อนระดับ
ศาสตราจารย์มาสอนระดับปริ ญญาโทและเอกในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และให้มีการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับปริ ญญาโทและเอกเป็ นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
5.8 ให้ความรู ้ในเรื่ องการเตรี ยมการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนในลักษณะศูนย์ฝึกอบรม
(Training Center) เพื่อการพัฒนาประเทศไทยจากการเพิ่มศักยภาพของคนในชาติ
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มาตรฐานวิชาชีพครู อาเซียน (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2559: 144-145)
ครู อาเซี ยนควรมีคุณลักษณะในเชิ งรุ ก (Proactive) คือ มีความรู้ดีเชื่ อมโยงและบูรณาการ
ความรู ้ได้ ต้องคิดในเชิ งยุทธศาสตร์ และมองไปข้างหน้าได้อย่างดีตลอด ทางานและสร้างงานใหม่
ได้ รู ้จกั ทางานด้วยตนเองและในเชิงคุณภาพต้องเข้มแข็งในวิชาชีพอย่างมากพอ
มาตรฐานข้อ 1 ครู ตอ้ งมีความรู ้ ลึก หาความรู ้ ได้ดีท้ งั ความรู ้วิชาชี พครู ความรู ้ เนื้ อหาที่จะ
สอนพร้อมทั้งบูรณาการเข้าด้วยกันและบูรณาการในการเรี ยนการสอนได้อย่างดี
มาตรฐานข้อ 2 ครู ตอ้ งรู ้ จกั ประเทศของตน รู ้จกั อาเซี ยนและโลกอย่างกว้างขวาง ทันสมัย
และตามทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างดี
มาตรฐานข้อ 3 ครู ตอ้ งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้พร้อมกันไป
ไม่เดินตามอย่างคนอื่นควบคู่กบั การมีผลงาน
มาตรฐานข้อ 4 ครู ตอ้ งคิดได้ คิดไปข้างหน้าและคิดอย่างอิสระเป็ นตัวของตัวเอง

ตอนที่ 3 บริบทของการพัฒนาครู ในปัจจุบัน
3.1 ครู ไทยในปัจจุบัน
สานักงานเลขาธิ การคุรุสภากาหนดว่า (สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา, 2556 : 16-18) ครู ซ่ ึ ง
ประกอบวิชาชี พหลักทางด้านการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ งใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี ผูต้ ่อใบประกอบ
วิช าชี พ ครู นอกจากจะมี วุ ฒิ ข้ ัน ต่ า ปริ ญ ญาตรี แ ล้ว จะต้อ งมี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานโดยมีการพัฒนาตนเอง หรื อมีกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนรู้ การบริ หารจัดการสถานศึกษา การบริ หารจัดการหน่วยงาน
รวมทั้ง กิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ไม่นอ้ ยกว่า 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี โดย
เป็ นกิ จกรรมที่ปฏิ บตั ิต้ งั แต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พทางการศึกษาจนถึ งปั จจุบนั และ
กิจกรรมจะต้องไม่ซ้ ากันทั้ง 3 กิจกรรม ดังรายการกิจกรรมการพัฒนาต่อไปนี้
1. การเข้ารับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มขึ้ นในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พทาง
การศึกษา
2. การเข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบตั รแสดงความชานาญการในการประกอบวิชาชี พ
จากคุรุสภา
3. การผ่านการอบรมตามหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
4. การผ่านการประเมินหรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะที่
สู งขึ้น
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5. การเป็ นวิทยากรในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้หรื อจัดการศึกษา
6. การเขียนตารา หรื อบทความ หรื อผลงานทางวิชาการในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรี ยนรู้หรื อการจัดการศึกษา
7. การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ หรื อที่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
8. การทาวิจยั ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการศึกษา
9. การได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลของคุรุสภา หรื อของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
10. การเข้าฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบตั ิการ ประชุมสัมมนา หรื ออื่นๆ โดยมีการ
ลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว
11. การศึกษาดู งานที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
12. การจัดทาผลงาน หรื อกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อการจัด
การศึกษา
ครู ผูส้ อนระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานมีหน่ วยงานต้นสังกัด คื อ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดูแลโรงเรี ยนภาครัฐที่เปิ ดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ ประเทศ
สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (กทม.) ดูแลเฉพาะโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน (สช.) ดู แ ลโรงเรี ย น
ภาคเอกชนที่ เปิ ดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชี วศึกษาทัว่ ประเทศ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบส.) ก็มีส่วนในการพัฒนาครู ทุกสังกัด
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูแลโรงเรี ยนสาธิ ตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ยังมีองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่
มีโรงเรี ยนประจาตาบล ประจาอาเภอและศูนย์เด็กเล็กประจาตาบลภายในความดูแลอีกจานวนหนึ่ง
ซึ่ งมักจะอยู่ในส่ วนภูมิภาค โดยทัว่ ไป หน่ วยงานต้นสัง กัดแต่ละแห่ งจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบพัฒนา
บุ คลากรภายในสังกัด สถาบันการศึ กษาระดับ อุ ดมศึ กษาจะมี บทบาทพัฒนาทั้ง บุ คลากรภายใน
หน่ วยงานและบริ การวิชาการให้กบั ครู ผสู ้ อนระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดและประชาชน
ทัว่ ไปตามแต่โอกาส

3.2 การยกระดับและพัฒนาคุณภาพครู
ครู ในสถานศึกษาหรื อครู ในระบบปั จจุบนั เป็ นครู กลุ่ มหลักที่ ยงั คงมี บทบาทสาคัญต่อ
การเรี ยนรู้และคุณภาพของผูเ้ รี ยน จากสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2555-2556 (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) มีครู /คณาจารย์ รวม 740,199 คน จาแนกเป็ น (1) ครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย จานวน 673,639 คน คิดเป็ นร้อยละ 91 และ (2) คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
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จานวน 66,650 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 ปี การศึกษา 2555 ครู คณาจารย์ดงั กล่าว รับผิดชอบผูเ้ รี ยนใน
ระบบแต่ละระดับ ทั้งสิ้ น 14,079,980 คน จาแนกเป็ นการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย จานวน
12,322,197 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.51 และการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 1,757,783 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.49 อัตราส่ วนนักเรี ยน/นักศึกษาต่อครู สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย คิดเป็ น
18.3:1 และ สาหรับระดับอุดมศึกษา คิดเป็ น 26.41: 1
อาจกล่าวได้วา่ อัตราส่ วนนักเรี ยนต่อครู โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
โดยภาพรวมยังคงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่กาหนดไว้คือ 25:1 ที่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม
อัตราส่ วนนักเรี ยนต่อครู ไม่สามารถสะท้อนความหลากหลายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
พื้นที่แตกต่างกันทั้งในเมือง ชนบท และชายแดนยังคงมีครู เกินเกณฑ์ในบางพื้นที่ และไม่ครบตาม
เกณฑ์ในหลายพื้นที่ รวมทั้งการขาดแคลนครู เชิงคุณภาพตามสาระวิชา เช่ น ภาษา วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ บางแห่ งไม่มีครู สอนเฉพาะวิชา (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2551; สานักงาน
เลขาธิ การวุฒิสภา, 2552 และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน), 2554 อ้างถึงใน สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน, 2557 :
8) ขณะเดียวกัน การขาดแคลนครู เชิ งปริ มาณในอนาคตจะทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น เมื่อครู จะเกษียณ
ในรอบห้าปี ข้างหน้า (2556-2560) ถึง 97,254 คน มีจานวนระหว่างปี ละ 10,932 คน - 25,431 คน
(สานักงาน ก.ค.ศ., 2556) หากไม่เตรี ยมการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพก็จะส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งคณะกรรมการกาหนด
เป้ าหมายและนโยบายก าลัง คนภาครั ฐ (คปร.) ได้ก าหนดให้ มี ก ารคื น อัต ราเกษี ย ณให้
กระทรวงศึกษาธิการไว้เพียงปี 2556 หลังจากนั้น จะคืนให้เพียงร้อยละ 20 ซึ่ งจะได้คืนเพียง 20,000
อัตราเท่านั้น จึงนับเป็ นวิกฤติการณ์และความท้าทายต่อระบบครู และระบบการศึกษาที่น่าห่วงใย
ส านัก งานส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ และพัฒ นาคุ ณ ภาพเยาวชนได้จ ัด การประชุ ม
วิชาการ “อภิวฒั น์การเรี ยนรู ้ ... สู่ จุดเปลี่ ยนประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557 ได้
กล่าวถึ ง การยกระดับและการพัฒนาครู ปัจจุบนั ว่า หากพิจารณาถึงวงจรของระบบครู ปัจจุบนั ที่
ประกอบด้วย การผลิต การพัฒนา และการใช้ครู พบว่า (สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
และพัฒนาคุณภาพเยาวชน, 2557 : 8-9)
1. การผลิตครู มีการกาหนดมาตรฐานวิชาชี พครู โดยคุรุสภา และมีสถาบันผลิตครู ในความ
รับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะสงฆ์ ถึง 77 แห่ ง
ปี 2553 ทุกชั้นปี จานวน 123,070 คน สาเร็ จการศึกษา 15,466 คน คิดเป็ น ร้อยละ 12.56 และ
เข้าใหม่ 47,436 คน คิดเป็ น ร้อยละ 38.54 พบว่า คุณลักษณะครู ที่ตอ้ งการควรเป็ นครู ที่มีจิตวิญญาณ
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ของความเป็ นครู และผูใ้ ห้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรี ยนรู้ ผูอ้ านวยความ
สะดวก นวัตกร ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ตามทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม มีความภาคภูมิ ใจในความเป็ น
ไทย รู้ และเข้าใจอัตลักษณ์ ของความเป็ นพลเมืองและพลโลก สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน การผลิตครู จึงต้องการการออกแบบที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้
แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็ นไทยที่ตอ้ งรณรงค์และคัดเลือกให้คนเก่งคนดีมาเป็ น
ครู ควบคู่กบั การจัดระบบการตอบแทนที่เหมาะสมและศักดิ์ศรี ของครู มืออาชี พ ที่ควรปฏิรูประบบ
การผลิตครู ของครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ที่ทนั สมัยสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงทางวิทยาการและ
ความรู้พลิกรู ปแบบของการผลิตและพัฒนาครู ให้เป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู้
2. การพัฒนา การพัฒนาครู เป็ นหน้าที่ ของต้นสังกัด และมีองค์กรกลางด้านนโยบายและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาครู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา: สคบศ.) ที่ยงั คง
ต้องการการกระจายการพัฒนาไปที่สถานศึกษาโดยตรง ตามความต้องการการพัฒนาที่แท้จริ งของ
ครู ความเสมอภาคในโอกาสได้รับการพัฒนาระหว่างครู ในเมืองและครู ในชนบท ครู ในโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ แ ละครู ใ นโรงเรี ย นขนาดกลางหรื อขนาดเล็ ก โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒ นาที่
หลากหลายที่ให้ความสาคัญว่าครู คือผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งแสวงหาและได้รับการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ศิษย์ที่มีคุณภาพ
3. การใช้ ครู มีองค์กรบริ หารจัดการครู โดยคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) องค์กรวิชาชีพครู โดยคุรุสภา ทาหน้าที่ควบคุมและส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชี พ
ครู พบว่า ต้องการครู ที่สอดคล้องกับความขาดแคลนเชิ งปริ มาณและคุณภาพและสามารถกาหนด
ความต้องการได้เอง โดยเฉพาะครู ประจาสาระวิชา ครู วิชาเอก การสร้างแรงจูงใจและความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาวิ ชาชี พ ครู ที่สอดคล้องกับ สภาพ
จริ ง การรักษาและปกป้ องสิ ทธิ ครู รวมทั้ง การประเมิน ครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามสภาพจริ งและผล
ที่เกิดกับผูเ้ รี ยนที่ผกู กับความรู ้ความสามารถของครู ควรควบคุมมาตรฐานครู ควรปฏิรูประบบการ
สอนของครู ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณของผูเ้ รี ยน การประเมินครู แบบค่าสัมพัทธ์ ที่
ให้ความสาคัญต่อความเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ที่เกิดกับปั จจัย (Net Gain) รวมทั้งภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
และธรรมาภิบาล
สรุ ปได้วา่ การผลิต การพัฒนาและการใช้ครู ล้วนต้องการการปรับปรุ งและพัฒนาที่นาไปสู่
การยกระดับครู เพื่อคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งสิ้ น แม้วา่ ปั จจุบนั จะมีขอ้ เสนอนโยบายการพัฒนาครู จาก
องค์กรนโยบายที่เกี่ยวข้องมาแล้ว อย่างต่อ เนื่ องก็ตาม แต่ก็ยงั ต้องการการเติมเต็ม ในระบบและ
นาไปสู่ การปฏิบตั ิให้มากขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาและการใช้ครู ในโอกาส
ต่อไป

41

3.3 เจตนารมณ์ และนโยบายของหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
เมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ก็ มี ก าร
ก าหนดนโยบายทางด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ การบริ หารประเทศ และคณะรั ฐ มนตรี ได้ ก าหนด
แนวนโยบายทางการศึ ก ษาเพื่ อกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารน าไปวางแผนยุท ธศาสตร์ รวมถึ งจัด ท า
ข้อเสนอและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ผูบ้ ญั ชาการทหารบก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ป ระกาศเจตนารมณ์ แ ละก าหนดนโยบายในการบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น ซึ่ งเป็ นนโยบาย
เฉพาะหน้าและนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่ การปฏิ บตั ิ และระดับ
ปฏิบตั ิ นาไปดาเนินการ ด้านการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 13) ดังนี้
1) การศึกษาเป็ นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน จึงจาเป็ นที่จะต้อง
ส่ งเสริ มและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่ วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง ไม่แยก
งานด้านการศึกษาจนทาให้ไม่มีแนวทางที่ชดั เจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
2) การพัฒนาครู /บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ ความทันสมัย โดยมีเด็ก
เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์
ให้ได้วา่ การกระทานั้นๆ เด็กหรื อผูเ้ ข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร
3) สร้างสรรค์วธิ ีการทาให้เยาวชนไทยมีจิตสานึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เรี ยนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของบรรพบุรุษไทยและ
ประเทศไทยในอดีต มีความสานึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่กา้ วไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่ ง
ดีๆ ที่ผา่ นมาไปอย่างสิ้ นเชิง
4) ให้ฝ่ายความมัน่ คงมีโอกาสให้ความร่ วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมี
ระเบียบวินยั เข้มแข็ง ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และอื่นๆ เพื่อเป็ นพลังอานาจของชาติในการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน

3.4 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ด้ านการศึกษาและ
เรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านการศึกษาและเรี ยนรู้ การทานุ
บารุ งศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่ งแถลงต่อสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน
2557 ดังนี้
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รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนั ดังนี้
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรี ยนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชี พและดารงชี วิตได้โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็ นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริ มคุณภาพการเรี ยนรู้ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างสัมมาชี พในพื้นที่ ลดความ
เหลื่ อมล้า และพัฒ นาก าลัง คนให้ เป็ นที่ ต้องการเหมาะสมกับ พื้ นที่ ทั้ง ในด้า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุ รกิจบริ การ
2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ น การศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็ นของผูเ้ รี ยนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุ งและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืม เงิ นเพื่ อการศึ ก ษาให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่ อเพิ่ ม โอกาสแก่ ผูย้ ากจนหรื อด้อยโอกาส
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมีสิทธิ เลือกรับบริ การการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็ นแนวทางหนึ่ง
3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและประชาชน
ทัว่ ไปมี โอกาสร่ วมจัดการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและทัว่ ถึ ง และร่ วมในการปฏิ รูป การศึ ก ษาและ
การเรี ยนรู้ กระจายอานาจการบริ หารจัดการศึกษาสู่ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็ นนิ ติบุคคลและ
บริ หารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชี พได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรี ยนรู ้และหลักสู ตรให้เชื่ อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู ้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้
เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ การใฝ่ เรี ยนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟั งความเห็ น
ผูอ้ ื่น การมีคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็ นพลเมืองดี โดยเน้นความร่ วมมือระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกโรงเรี ยน
5. ส่ งเสริ มอาชี วศึกษาและการศึ กษาระดับวิทยาลัยชุ มชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทกั ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เน้น
ครู ผสู้ อนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือที่เหมาะสมมาใช้ใน
การเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นเครื่ องมือช่ วยครู หรื อเพื่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เช่ น การเรี ยนทางไกล
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การเรี ยนโดยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น รวมทั้งปรั บระบบการประเมิ นสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
7. ทะนุบารุ งและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยัง่ ยืน และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมตามความ
พร้อม
8. อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรี ยนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็ นไทย น้าไปสู่ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9. สนับสนุนการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็ นสากล เพื่อเตรี ยมเข้าสู่ เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซี ยนและเพื่อการเป็ นส่ วนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝั งค่านิ ยมและจิตสานึ กที่ดี รวมทั้งสนับสนุ นการผลิตสื่ อคุณภาพเพื่อเปิ ดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

3.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2557) ได้วิเคราะห์เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) เจตนารมณ์ แ ละนโยบายของหั ว หน้ า ฝ่ ายสั ง คมจิ ต วิ ท ยา คสช.
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนการศึกษาแห่ งชาติ
ฉบับ ปรั บปรุ ง (พ.ศ.2552 – 2559) นามาจัดท ายุทธศาสตร์ ของแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่ งยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู คือ
ยุทธศาสตร์ขอ้ 5 การปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์ ข้อ 9 ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิช าชี พทั้ง
ระบบเต็มตามศักยภาพ เพื่อยกระดับเข้าสู่ มาตรฐานวิชาชีพชั้นสู ง
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ตารางการวิเคราะห์ความเชื่ อมโยงระหว่างเจตนารมณ์และนโยบายการบริ หารราชการของ
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) กับ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ า
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
เป้ าหมายการให้ บ ริ การของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ปี งบประมาณ พ.ศ.2558) และ
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เจตนารมณ์ / นโยบาย
การบริหารราชการ
คสช.
นโยบายด้าน
การศึกษา
- พัฒนาครู /บุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนา
เทคโนโลยีทาง
การศึกษาสู่ ความ
ทันสมัย โดยมีเด็ก
เยาวชน นักเรี ยน
นักศึกษาเป็ น
ศูนย์กลาง

ยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
การจัดสรร
4.ยุทธศาสตร์ 4.1 แผนงาน
การศึกษา
ขยายโอกาส
สาธารณสุ ข และพัฒนา
คุณธรรม
คุณภาพ
จริ ยธรรม
การศึกษา
และคุณภาพ
ชีวติ

เป้าหมาย
การให้ บริการ
กระทรวง 2558
5. ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวติ ที่
มีมาตรฐานคุณภาพ
6. นักเรี ยนได้รับ
การส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีดา้ น
การศึกษาในการ
เรี ยนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ศธ.
2558
5. ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปครู โดย
เน้นการผลิตและ
พัฒนาครู ที่มี
คุณภาพ
9. ยุ ท ธ ศ าส ต ร์
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้
ทันสมัย

3.6 การรับฟังความคิดเห็น : ปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ปฏิรูปประเทศไทย
ผลการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมเวทีสาธารณะ ส่ วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ปฏิรูปประเทศไทย โดยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อตุลาคม 2557 (สานักงาน
ปลัดกระทรวง, 2557: 1-4)
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แถลงเจตนารมณ์และนโยบายในการบริ หารราชการ
โดยได้มอบนโนบายในการบริ หารราชการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู คือ
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ข้อ 2 การพัฒนาครู /บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ ความทันสมัย โดยมี
เด็ก เยาวชน นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใดๆในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้
ว่า การกระทานั้นๆ เด็กหรื อ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร
สอดคล้องกับคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบาย
ที่ 4 การศึกษาและเรี ยนรู้ การทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรัฐบาลจะนาการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็ นไทย มาใช้สร้างสังคมให้
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กนั ที่สอดคล้องกับการพัฒนาครู คือ
ข้อ 1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรี ยนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรี ยนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็ นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริ มคุณภาพการเรี ยนรู้ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างสัมมาชี พในพื้นที่ ลดความ
เหลื่ อมล้า และพัฒ นาก าลัง คนให้เป็ นที่ ต้องการเหมาะสมกับ พื้ นที่ ทั้ง ในด้า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุ รกิจบริ การ
สอดคล้องกับและทิศทางการบริ หารราชการแผ่นดิ นของฝ่ ายสังคมจิ ตวิทยา ที่กาหนด
แนวนโยบายและทิศทางในการปฏิบตั ิราชการ โดยกาหนดวิสัยทัศน์การบริ หารราชการแผ่นดินฝ่ าย
สังคมจิตวิทยา สังคมไทยเป็ นสังคมที่สงบสุ ข สมานฉันท์ ปราศจากการใช้ความรุ นแรงในการแก้ไข
ปั ญหา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อ
เสริ มสร้ างรากฐานความมัน่ คงทางสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสนับสนุ นการ
เสริ มสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเจตนารมณ์ของหัวหน้า
ฝ่ ายสังคมจิตวิทยาในด้านปรับปรุ งระบบการศึกษา โดยพัฒนาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้ างศักยภาพในเชิ งการแข่งขัน ตอบสนองต่อความต้องการภายใน
ประเทศและภูมิภาค มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ไขปั ญหาเชิ งระบบ เพิ่ม
ศักยภาพในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ และให้
ความสาคัญกับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างวินยั สานึกความรับผิดชอบ และยึดมัน่ ใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิ การ ให้
สอดคล้องและสอดรั บกับเจตนารมณ์ ของหัวหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ และหัวหน้าฝ่ าย
สั ง คมจิ ต วิท ยา รวมทั้ง นโยบายในการบริ ห ารราชการของรั ฐ บาล ที่ ไ ด้ม อบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิ การเร่ งดาเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็ นหลัก
ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดารงชี วิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทาง
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขอย่างยัง่ ยืน
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จดั ทาข้อเสนอและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
อย่างยัง่ ยืน (พ.ศ. 2558–2569) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ หลักการ เป้ าหมาย กรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ข้อเสนอการปฏิรูปในระยะเร่ งด่วน (ปี 2558) ข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในระยะต่อไป (2559–2569) และกลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุ นการปฏิรูปการศึกษา
ให้บรรลุผลและต่อเนื่ องยัง่ ยืน โดยดาเนิ นการด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน โดยใช้
หลักวิชาการเป็ นฐาน มีผลการดาเนินงาน คือ
กาหนดกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
1) ปฏิรูปครู
2) ปฏิรูปการเรี ยนรู้
3) เพิ่ม–กระจายโอกาส และคุณภาพอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
4) ปฏิรูประบบการบริ หารจัดการ
5) การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
6) ปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
กาหนดเป้ าหมายสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
1) เปลี่ยนแปลงผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึนใน 3 ด้าน คือ มีความรู้และความใฝ่ รู้ มีทกั ษะเท่าทันชีวติ และ
โลกของงาน และเป็ นคนดีมีคุณธรรม
2) จัดการศึกษาตอบสนองการพัฒนาประเทศ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสากลที่จะ
ช่วยยกระดับประเทศไทยให้พน้ กับดักรายได้ปานกลาง (Middle–Income Trap) ในอนาคต ทาให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สามารถปรับตัวให้ทนั กับบริ บทความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา
3) ลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารลง สามารถทุ่มเททรัพยากรในระดับที่เพียงพอไปเพื่อลด
ช่องว่างของโอกาสทางการศึกษา ต้องเป็ นการปฏิรูปที่ไปให้ถึงการให้หลักประกันการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างน้อย 12 ปี แก่เด็กบนแผ่นดินไทยทุกคน
4) ประชาชนต้องมีส่วนร่ วมได้จริ ง ผ่านการกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้พ้นื ที่
และสถานศึกษา มุ่งให้อิสระ (Autonomy) ควบคู่ความรับผิดรับชอบ (Accountability) รวมถึงเปิ ด
ช่องทางแก่ทุกภาคส่ วนในการเข้ามาร่ วมจัดการศึกษา
ในส่ วนการรับฟั งความคิดเห็นจากภาคส่ วนต่างๆในส่ วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิ การภาค 1–13 ซึ่ งมีภารกิจเกี่ยวกับการเป็ นหน่วยงาน
กลางในการส่ งเสริ ม สนับสนุน อานวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่ วมมือและบูรณาการกับ
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หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การและหน่ วยงานอื่ นหรื อภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้องในพื้นที่ กลุ่ ม
จังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ ให้ดาเนินโครงการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum)
ส่ วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย เพื่อรับฟั งความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วนใน
พื้นที่ 4 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ ในประเด็นตามข้อเสนอและ Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนอย่างยัง่ ยืน (พ.ศ. 2558–2569) ของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยรับฟั งปั ญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยน เพื่อเร่ งนาเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ฝ่ ายสังคมจิตวิทยา หัวหน้า คสช. และสภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) เพื่อเป็ นข้อมูลในการปฏิรูป
การศึกษาและขับเคลื่อนในเรื่ องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ต่อไป
การประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่ วนภูมิภาค: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูป
ประเทศไทย ที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1-13 ได้ดาเนิ นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่ วนใน
พื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยได้ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ (Content Analysis) และสรุ ปเนื้อหาตาม
ประเด็นที่กาหนด สรุ ปผลได้ดงั นี้ (สานักงานปลัดกระทรวง, 2557: 18-19)
ประเด็นที่ 1 ปฏิรูปครู ความคาดหวัง
ความคาดหวัง
3. พัฒนาครู อย่างมีคุณภาพ เป็ นระบบ และ
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาครู มืออาชีพ ให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพิ่มพูนทักษะและ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ทั้งด้านภาษา และ ICT

วิธีการ / แนวทางทีจ่ ะต้ องการให้ ดาเนินการ
 พัฒนาครู ให้ปรับกระบวนทัศน์ เปลี่ยนวิธีคิด
เปลี่ยนวิธีสอน เปิ ดใจรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
ให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้กา้ วทัน
การเปลี่ยนแปลง
 ศึกษาความต้องการในการพัฒนาครู เพื่อจัด
หลักสู ตรการพัฒนาครู ให้ตรงตามความต้องการและ
ให้ครู สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการสอนได้จริ ง
 วางแผนการพัฒนาครู โดยเน้นพัฒนาครู ใน
สาขาวิชาที่นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่าใน
ระยะ 3 ปี เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพการเรี ยน
การสอนในวิชานั้น ๆ
 จัดตั้งสถาบันพัฒนามาตรฐานวิชาชี พครู
 เร่ งพัฒนาครู ดา้ นภาษาอังกฤษ และ ICT
 การพัฒนาครู ให้เน้นโครงการ/กิจกรรมที่สร้าง
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ความคาดหวัง

วิธีการ / แนวทางทีจ่ ะต้ องการให้ ดาเนินการ
จิตวิญญาณความเป็ นครู ให้มากขึ้นและอบรม
คุณธรรมจริ ยธรรมครู อย่างต่อเนื่ อง
 มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาครู ที่หลากหลาย มี
ประสิ ทธิภาพ เช่น One Stop Service Training,
On The Job Training, การใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เป็ น
ต้น
 จัดให้มีคูปองการพัฒนาครู เพื่อให้ครู นาไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองสามารถเลือกหลักสู ตรฝึ กอบรมได้
ตรงตามความต้องการ
ควรมีการอบรมครู อย่างเข้มข้นต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างจริ งจัง และควรจัดอบรมใน
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรื อปิ ดภาคเรี ยนเพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อการเรี ยนการสอน
ให้สถานศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนาครู
โดยตรง สอดคล้องกับการพัฒนาครู อย่างเข้ม 2 ปี
 มีกระบวนการกากับ ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนาครู อย่างเป็ นรู ปธรรม
 มีคณะกรรมการสอดส่ องความประพฤติเป็ น
ระยะ ป้ องกันครู ประพฤติปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม
 ผูบ
้ ริ หารต้องนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรี ยนการสอนครู
 ควรจัดกลุ่มเครื อข่ายสถาบันฝ่ ายผลิตครู ให้มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาครู ประจาการในพื้นที่ที่
ตนเองรับผิดชอบ
 ควรมีสถาบันพัฒนาครู ในส่ วนภูมิภาค เพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู ในส่ วนภูมิภาค
นั้น ๆ
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สรุ ป ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็ นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ งต้องต่อ
ใบอนุญาตทุก 5 ปี ครู มีโอกาสเลือกกิจกรรมการพัฒนา 3 กิจกรรมจาก 12 กิจกรรมที่คุรุสภากาหนด
ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดจะทาหน้าที่พฒั นาบุคลากรภายในหน่วยงานหลากหลายรู ปแบบ เช่น การ
จัดอบรม การส่ งเสริ มการวิจยั การส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ รวมถึงการศึกษาดู
งาน เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการต่อใบประกอบวิชาชีพครู และเพื่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กร
พัฒนาบุคลากรซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างมีคุณภาพ
สานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและพบว่า การผลิต การพัฒนาและการใช้ครู ยงั ต้องการปรับปรุ งและพัฒนาที่
ยกระดับครู เพื่อคุณภาพผูเ้ รี ยน
เจตนารมณ์และนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทางการศึกษาได้
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาครู / บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ ความทันสมัย
โดยมีเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ด้านการศึกษาและเรี ยนรู้
การทานุบารุ งศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มุ่งพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมี
จิตวิญญาณความเป็ นครู เน้นครู ผสู้ อนมีวฒ
ุ ิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ น
เครื่ องมือช่วยครู ดา้ นการสอนและจัดกิจกรรม
แผนปฏิบตั ิราชการกระทรวงศึกษาธิ การได้นานโยบายคณะรัฐมนตรี มาประยุกต์ให้เกิด
ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปและพัฒนาครู
ส่ วนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยได้มีการรับฟังความคิดเห็นทัว่ ประเทศ ได้
กาหนดกรอบแนวทางปฏิรูปการศึกษา อันดับแรก คือ การปฏิรูปครู

ตอนที่ 4 บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็ นมากว่า 100 ปี จนถึ งปั จจุบนั และ
ประสบผลส าเร็ จ ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต ต่ อ มา ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางกฎหมายที่ ก าหนดให้
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ปรั บเปลี่ ย นลัก ษณะการบริ หารจัดการจากระบบราชการสู่ การบริ หารแบบ
นิติบุคคล โดยมีพฒั นาการดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทหน้าที่มาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง นั บ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ.2435 มี ก ารตั้ง โรงเรี ยนฝึ กหั ด อาจารย์ข้ ึ นและถื อ เป็ นสถานศึ ก ษา
ด้านการฝึ กหัดครู แห่ งแรกมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และในปี พ.ศ.2527
มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็ นสถาบันการศึกษาและวิจยั ที่ผลิตบัณฑิต ทั้งสายครุ ศาสตร์
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(ค.บ.) สายวิ ท ยาศาสตร์ (วท.บ.) และสายศิ ล ปศาสตร์ (ศศ.บ.) ต่ อ มา ในวัน ที่ 14 กุ ม ภาพัน ธ์
พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยใช้ชื่อ “สถาบันราชภัฏ” แทน
วิทยาลัยครู ทุกแห่ง
ต่อมา พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2538 ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ฯ ได้พระราชทาน
“ตราพระราชลัญจกร” ให้เป็ นสัญลักษณ์ของสานักงานสถาบันราชภัฏ และสถาบันราชภัฏ 36 แห่ ง
ในพระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน ราชภัฏ พ.ศ.2538 มาตรา 7 ได้ ก าหนดให้ ส ถาบัน ราชภัฏ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวตั ถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง
ท าการวิจยั ให้บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ผลิ ตครู และสร้ า งเสริ ม วิท ยฐานะครู บทบาท และภารกิ จสถาบัน นอกจากมุ่ ง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและสนองความต้องการของท้องถิ่ นเป็ นหลักแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
โอกาสทางการศึ กษา โดยเฉพาะแก่ เยาวชนในท้องถิ่ นได้พฒั นาตนเอง เป็ นทรั พยากรบุ ค คลที่ มี
คุณภาพของประเทศชาติและท้องถิ่ น นอกจากนี้ สถาบันราชภัฏยังมุ่งสร้ างโอกาส ความเสมอภาค
ทางการอุดมศึกษา บัณฑิตที่สถาบันราชภัฏผลิตออกไปนั้นได้เข้าทางานในลักษณะที่หลากหลาย ทั้ง
ภาคราชการ เอกชน อุตสาหกรรม บริ การ ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ และกระจายตัวไปทางาน
ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะท้องถิ่นที่สาเร็ จการศึกษาทัว่ ประเทศ (สานักงานสถาบันราชภัฏ, 2541)
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้พฒั นามาถึงช่วงของการปรับเปลี่ ยนสถานภาพของสถาบันที่สาคัญ
อีกครั้งหนึ่ง อันเนื่องมาจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งกระแส
โลกาภิวฒั น์ ที่ทาให้ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างจริ งจัง อธิ การบดี สถาบันราชภัฏทั้ง 36
แห่ ง จึงได้จดั ประชุ มขึ้ นหลายครั้ ง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถาบันราชภัฏให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศไทยในปั จจุบนั ในที่สุดจึงได้รายละเอียดของประเด็นทางเลือกในอนาคต
ของสถาบันราชภัฏ และนาเสนอคณะกรรมาธิ การสมาชิก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 โดยมีมติ
ดังนี้
1) สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งควรเป็ นนิติบุคคลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็ นส่ วน
ราชการ ซึ่ งสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาไปเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ตามระยะเวลากาหนด และอีกกลุ่มหนึ่งแต่ละแห่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วน
ราชการในกากับของรัฐภายใน พ.ศ.2545
2) ให้นามพระราชทาน “ราชภัฏ” เป็ นชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตามด้วยนามเฉพาะ) เพื่อยึด
มัน่ ในจิตวิญญาณและปณิ ธานของความเป็ นราชภัฏ
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3) เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับปริ ญญาที่หลากหลายใน
ด้านวิชาชีพและวิชาการ โดยคงความเป็ นเครื อข่ายของราชภัฏไว้
การเปลี่ ยนสถานภาพของสถาบันราชภัฏเป็ นนิ ติบุคคลเพิ่มความเป็ นอิสระและคล่องตัวใน
การบริ หารจัดการ ทาให้สังคมท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์มากขึ้น จากการปฏิบตั ิตามพันธกิจหลักที่
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คือ หลักสู ตรและโปรแกรมการสอนวิชาต่างๆ สนองความต้องการมากขึ้น
ท้องถิ่ นมี ส่ วนร่ วมตัดสิ นใจการดาเนิ นงาน ท าให้ก ารพิท กั ษ์ผ ลประโยชน์ ของนักศึ ก ษามากขึ้ น
สถาบันสามารถบริ หารจัดการได้คล่องตัวรวดเร็ ว เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาได้มากขึ้น และ
นักศึกษาสามารถมีส่วนร่ วมติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ นการต่างๆ ของสถาบันตาม
กลไกการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ เ น้น จุ ด ส าคัญ ของการด าเนิ น การที่ เ ป็ นนิ ติ บุ ค คล
(สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2548)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา
ลงวันที่ 14 มิ ถุนายน พ.ศ.2547 มี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 มิ ถุนายน พ.ศ.2547ส่ งผลให้สถาบัน
ราชภัฏแต่ละแห่งมีฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็ นนิ ติบุคคล และเป็ นส่ วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ตามมาตรา 36
แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติไว้ให้สถานศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาเป็ นนิ ติ บุ ค คล และอาจจัด เป็ นส่ ว นราชการหรื อ เป็ นหน่ ว ยงานในก ากับ ของรั ฐ
ดาเนิ นการได้โดยอิ ส ระ สามารถพัฒนาระบบบริ หาร และการจัดการที่ เป็ นของตนเอง มี ความ
คล่ อ งตัว มี เ สรี ภ าพทางวิ ช าการ และอยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการจัด ตั้ง
สถานศึกษานั้นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นองค์การทางการศึกษาที่กาลังปรับตัวเข้ากับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบนั พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 7
หมวด และบทเฉพาะกาลมีมาตราทั้งหมด 70 มาตรา ประกอบด้วย
หมวด 1 บททัว่ ไป 9 มาตรา
หมวด 2 การดาเนินการ 30 มาตรา
หมวด 3 การประสานงานและระดมสรรพกาลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 มาตรา
หมวด 4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 2 มาตรา
หมวด 5 ตาแหน่งทางวิชาการ 4 มาตรา
หมวด 6 ปริ ญญาและเครื่ องหมายวิทยฐานะ 8 มาตรา
หมวด 7 บทกาหนดโทษ 2 มาตรา
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บทเฉพาะกาล 6 มาตรา
หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 7 และมาตรา 8 กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริ มสร้างพลัง
ปั ญญาของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลังการเรี ยนรู ้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีส่วนร่ วมในการจัดการ การบารุ งรักษา การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทาการสอน วิจยั ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุ ง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่ งเสริ ม
วิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็ นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่ น อี กทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตในชุ มชน เพื่อช่ วยให้คนในท้องถิ่ นรู ้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ
(3) เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริ ยธรรม และความสามารถในการบริ หารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
(5) เสริ มสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง
(6) ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลื อเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุ มชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึ กษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้า นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ใ ห้
เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชี พของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
(8) ศึกษา วิจยั ส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่ องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบตั ิ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่ วนราชการ ดังนี้
(1) สานักงานอธิการบดี
(2) สานักงานวิทยาเขต
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
(4) คณะ
(5) สถาบัน
(6) สานัก
(7) วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์ ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 เป็ นส่ วนราชการหรื อหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
อีกได้
สานักงานอธิ การบดีและสานักงานวิทยาเขตอาจแบ่งส่ วนราชการเป็ นกอง ส่ วนราชการ
หรื อเรี ยกหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวิทยาลัยอาจแบ่งส่ วนราชการเป็ นสานักงานคณบดี กอง ส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สถาบัน สานัก ศูนย์ ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
อาจแบ่งส่ วนราชการเป็ นสานักงานผูอ้ านวยการ กอง ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
สานักงานคณบดี สานักงานผูอ้ านวยการ กอง ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง อาจแบ่งส่ วนราชการเป็ นงาน ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
จากมาตรา 7 และมาตรา 8 จะพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์ชดั เจนด้านการผลิตครู และส่ งเสริ มวิทยฐานะครู ทั้งนี้ ในการดาเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีการดาเนินงานตามมาตรา 8(5) คือ เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง
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การดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมีวธิ ีการจัดองค์กร
เป็ น 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะสาหรับการส่ งเสริ มวิทยฐานะครู โดยหน่วยงานนี้อาจขึ้น
ตรงกับอธิ การบดีหรื อบางแห่ งเป็ นหน่วยงานย่อยภายใต้การบริ หารงานของคณะครุ ศาสตร์
แบบที่ 2 ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานภายนอกคณะครุ ศาสตร์ ดาเนินงาน มีแต่หน่วยงานย่อย
ภายในคณะครุ ศาสตร์ เป็ นผูด้ าเนินงาน
การดาเนิ นงานพัฒนาครู แบ่งตามงานหลัก คือ
1. การพัฒ นาข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ การเลื่ อ นวิทยฐานะ โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะที่จะให้ความรู ้กบั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการเลื่อน
วิทยฐานะในลาดับสู งขึ้น รู ปแบบการดาเนินงาน ใช้วธิ ี การจัดอบรม เข้าค่าย เป็ นต้น
2. การพัฒนาครู ให้มีความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เป็ นการพัฒนาครู ตามความต้องการ ความสนใจในแต่ละครั้งคราว โดยจัดในรู ปแบบการบริ หาร
วิชาการ – อบรมเฉพาะเรื่ อง เฉพาะเวลา มีการจัดทาเป็ นระยะ ๆ ตามที่ได้รับงบประมาณ หรื อ
ตามที่หน่วยงานอื่นแจ้งความประสงค์
3. การพัฒนาครู ให้มีวุฒิทางการศึกษาสู งขึ้น เช่ น การเพิ่มวุฒิจากการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พครู เพื่อให้ครู ได้มีใบประกอบวิชาชี พครู จัดอบรมเพิ่มเติมความรู ้ เพื่อเข้า
สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู และการศึกษาเพิ่มวุฒิปริ ญญาโท และการวุฒิปริ ญญาเอก
วิธีการพัฒนาครู มีการดาเนินงานโดยหน่วยงานของคณะครุ ศาสตร์ และการดาเนิ นงานผ่าน
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น คณะครุ ศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นต้น

ตอนที่ 5 การพัฒนารู ปแบบ
5.1 ความหมายของรู ปแบบ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 965) รู ปแบบ หมายถึง น. รู ปที่กาหนดขึ้นเป็ นหลักหรื อเป็ นแนว
ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ เช่น รู ปแบบร้อยกรอง; (ศิลปะ) สิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นเช่นนั้น ๆ อย่างรู ปคน รู ป
บ้าน รู ปปลา รู ปใบไม้, รู ปแบบผูห้ ญิง, รู ปแบบเป็ ด, รู ปแบบวัด เป็ นต้น
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ณัฐศักดิ์ จันทร์ ผล (2552: 125) รู ปแบบ หมายถึง โครงสร้ างโปรแกรม แบบจาลองหรื อ
ตัว แบบที่ จ าลองสภาพความเป็ นจริ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากการลดทอนเวลาและเทศะ พิ จ ารณาว่า มี
สิ่ งใดบ้างที่จะต้องนามาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรื อปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ หนึ่ ง โดย
อธิ บายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบนั้น ๆ
มาลี สื บกระแส (2552: 108-109) รู ปแบบ มีสองลักษณะ คือ รู ปแบบจาลองของสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรม เช่ น ระบบการปฏิ บตั ิงาน เป็ นต้น และรู ปแบบที่เป็ นแบบจาลองของสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น รู ปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ดว้ ยเส้นโยงแสดงในรู ปแผนภาพ
หรื อเขียนในรู ปสมการคณิ ตศาสตร์ หรื อสมการพยากรณ์หรื อเขียนเป็ นข้อความ จานวน หรื อ ภาพ
หรื อแผนภูมิหรื อรู ปสามมิติ
รู ปแบบ (Model) (ทิศนา แขมมณี , 2555: 220) ให้ความหมายว่า รู ปแบบเป็ นรู ปธรรมของ
ความคิดที่เป็ นนามธรรม ซึ่ งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง เช่น คาอธิ บาย แผนผัง
ไดอะแกรม หรื อ แผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชดั เจนขึ้น เป็ นต้น
รู ปแบบเป็ นเครื่ องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสื บสอบหาคาตอบ ความรู้ ความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์ท้ งั หลาย
พิสัณห์ นุ่ นเกลี้ ยง (2554: 12) ให้ความหมาย รู ปแบบ หมายถึ ง สิ่ งที่เป็ นตัวแทนของ
โครงสร้างทางความคิด หรื อองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สาคัญของ
เรื่ องที่ศึกษานั้น ๆ
Raj (1996: 45) ให้ความหมายของคาว่า รู ปแบบ (Model) ในหนังสื อ Encyclopedia of
Psychology and Education ไว้สองความหมาย ดังนี้
1) รู ปแบบ คือ รู ปย่อของความจริ งของปรากฏการณ์ ซึ่ งแสดงด้วยข้อความ จานวน หรื อ
ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทาให้เข้าใจความจริ งของปรากฏการณ์ได้ดียงิ่ ขึ้น
2) รู ปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่กาหนดเฉพาะ
ดังนั้น รู ปแบบตามแนวคิดของ Raj หมายถึง แบบจาลองอย่างง่ายหรื อย่อส่ วน (Simplified
Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ
Good (2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษา ได้รวบรวมความหมายของรู ปแบบเอาไว้ 4
ความหมายคือ
1) เป็ นแบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างหรื อทาซ้ า
2) เป็ นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสี ยงภาษาต่างประเทศเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้เลียนแบบ เป็ นต้น
3) เป็ นแผนภูมิหรื อรู ปสามมิติซ่ ึ งเป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อหลักการหรื อแนวคิด
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4) เป็ นชุ ด ของปั จ จัย หรื อตัว แปรที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ซึ่ งกัน และกัน ซึ่ งรวมกัน เป็ น
ตัวประกอบและเป็ นสัญลักษณ์ทางระบบสังคมอาจจะเขียนออกมาเป็ นสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
บรรยายเป็ นภาษาก็ได้
สรุ ป รู ปแบบ หมายถึง แบบจาลองที่แสดงโครงสร้างความคิดในหลายรู ปแบบ เช่น แผนผัง
แผนภาพ ที่ทาให้ตนเองและบุคคลอื่นเข้าใจได้ชดั เจนขึ้นในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
เป็ นต้น
5.2 ประเภทของรู ปแบบ
ประเภทของรู ปแบบแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท (ทิศนา แขมมณี , 2555: 221 และ Keeves,
1988: 561-565 อ้างถึงใน ธร สุ นทรายุทธ, 2551: 69-70) ได้แก่
1. รู ปแบบเชิ งอุปมาอุปมัย (Analogue Model)
เป็ นรู ป แบบที่ ใ ช้ใ นการเปรี ย บเที ย บ อุ ปมาอุ ป มัย หรื อ อธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เ ป็ น
รู ปธรรม เพื่อสร้ างความเข้าใจปรากฏการณ์ เป็ นนามธรรม ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกในลักษณะ
ของการเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งน้ อ ย 2 สิ่ ง ขึ้ น ไป รู ป แบบลัก ษณะนี้ ใช้ ก ัน มากทางด้า น
วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2. รู ปแบบเชิ งภาษา (Semantic Model)
เป็ นรู ปแบบที่ใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการบรรยาย หรื ออธิ บายปรากฏการณ์ ที่ศึกษาด้วย
ภาษา แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบของปรากฏการณ์ น้ นั ๆ ได้แก่ ความคิ ดที่ แสดงออกผ่านทางการใช้ภาษา (พูดและ
เขียน) รู ปแบบลักษณะที่ใช้กนั มากทางด้านศึกษาศาสตร์
3. รู ปแบบเชิ งคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)
รู ปแบบนี้ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นสื่ อการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
ได้แก่ ความคิดที่แสดงออกผ่านทางสู ตรคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งส่ วนมากจะเกิดขึ้นหลังจากได้รูปแบบเชิ ง
ภาษาแล้ว
4. รู ปแบบเชิ งสาเหตุ (Casual Model)
เป็ นรู ปแบบที่พฒั นามาจากเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และหลักการ
สร้ าง Semantic Model โดยการนาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์ กนั เชิ งเหตุ และผลที่เกิ ดขึ้ น ได้แก่
ความคิดที่แสดงให้เห็ นถึงความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์ / ปั ญหา
ใด ๆ รู ปแบบด้านศึกษาศาสตร์ มกั จะเป็ นแบบนี้เป็ นส่ วนใหญ่
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5.3 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
การจัดองค์การและบริ หารจัดการ (The Model of Organization and Management) ตาม
แนวคิดของ Brown and Moberg (1980: 98) นั้น Brown and Moberg ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมา
จากแนวคิดเชิ งระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริ หารตามสถานการณ์ (Contingency
Approach) และองค์ประกอบตามรู ปแบบของ Brown and Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม
(Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management
Process) และการตัดสิ นใจสั่งการ (Decision Making)
รู ปแบบการศึกษาและการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริ หารของ Brown
and Moberg (1980: 17) มีลกั ษณะดังแผนภาพที่ 4
สภาพแวดล้อม

เทคโนโลยี

โครงสร้าง

กระบวนการจัดการ

การตัดสิ นใจสั่งการ

แผนภาพที่ 4 รู ปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown and
Moberg
สาหรั บองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารการศึ กษาเท่าที่ พบจากการศึ กษาเอกสารที่
เกี่ ย วข้องพบว่า ส่ ว นใหญ่ จ ะกล่ า วถึ ง การจัดองค์ก ารบริ หารหรื อ โครงสร้ า งระบบบริ ห ารและ
แนวทางในการดาเนินงานในภาวะหน้าที่ (Function) ที่สาคัญๆในการบริ หารงานขององค์การนั้นๆ
เช่ น การบริ หารงานบุ คลากร การบริ หารงานการเงิ น การบริ หารงานวิชาการ เป็ นต้น ซึ่ งจะได้
กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนที่วา่ ด้วยการกาหนดองค์ประกอบในการกาหนดรู ปแบบต่อไป
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โดยสรุ ปแล้วในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จานวน
เท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กนั อย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ที่เรากาลังศึกษาหรื อจะ
ออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกาหนดรู ปแบบแต่ละรู ปแบบนั้นๆ เป็ นหลัก
5.4 การสร้ างรู ปแบบและพัฒนารู ปแบบ
5.4.1 การสร้ า งรู ปแบบ คื อ การก าหนดมโนทัศ น์ ที่เกี่ ยวข้องสัม พันธ์ กนั อย่า งเป็ น
ระบบเพื่อชี้ ให้เห็ นชัด เจนว่า รู ปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ไ ด้อะไรและสิ่ ง ที่ ได้น้ ัน
อธิ บายปรากฏการณ์อะไรและนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบอะไรใหม่ๆ (Steiner, 1988 and Keeve,1988: 172)
ขั้นตอนการสร้างรู ปแบบ เขียนไว้ในแผนภาพที่ 5
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
มโนทัศน์
ตัวแปร
ข้อเสนอ
Concepts
Variables
Relating Variables
การวัด
Propositions
Measurement
ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อเสนอ
Relating Propositions

ผลการทานาย
Solution

การทานาย

รู ปแบบ
Models

แผนภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างรู ปแบบสร้างความสัมพันธ์
กล่าวโดยสรุ ป รู ปแบบที่จะนาไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดนั้น ต้องประกอบด้วยลักษณะที่
สาคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง สามารถทานายผลได้ สามารถขยายความผลทานาย ได้
กว้างขวางขึ้นและสามารถนาไปสู่ แนวคิดใหม่ๆ สาหรับการพัฒนารู ปแบบนั้น ผูว้ ิจยั จะต้องศึกษา
แนวคิ ดทฤษฎี ในการสร้ างรู ปแบบนาเอาข้อมูลที่ จดั เก็บมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อกาหนด
ความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ ป ระกอบของรู ป แบบก าหนดโครงสร้ า งและข้อ เสนอของรู ปแบบ
อย่างชัดเจนเพื่อนาไปสู่ ผลสรุ ปเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ ที่มุ่งหวังของการวิจยั มี การทดสอบและ
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ปรับปรุ งรู ปแบบก่อนนารู ปแบบไปใช้งานจริ งและมีการประเมินผลหลังจากการนารู ปแบบไปใช้
งานจริ ง
มิยากาวะ (2550: 3) เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรื อ
สังคมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่ องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เราศึกษาโดยวิธีการ
สร้างโมเดล เพื่อหาข้อสรุ ปที่สามารถนาไปอธิ บาย ทานายหรื อ ควบคุมปรากฏการณ์ ที่ศึกษา ดัง
แผนภาพที่ 6
การสร้างโมเดล

สภาพความเป็ นจริ ง
ของปรากฏการณ์
ที่ศึกษา

การใช้โมเดล

โมเดล

ข้อสรุ ป
-อธิบาย
- ทานาย
-ควบคุม

แผนภาพที่ 6 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล
โมเดลที่ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่
หนึ่งมีลกั ษณะสอดคล้องกับสภาพความจริ งของปรากฏการณ์ของเรื่ องที่ศึกษาและอีกประการหนึ่ ง
สามารถนาไปใช้หาข้อสรุ ปเพื่อ อธิ บาย ทานายหรื อควบคุ มปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
คุ ณสมบัติข องโมเดลทั้ง 2 ประการนี้ มี ลกั ษณะขัดแย้ง กันเองกล่ าวคือ ถ้าเราสร้ างโมเดลให้
สอดคล้อง กับสภาพความจริ งของปรากฏการณ์ มากเท่าใด โมเดลก็จะสลับซับซ้อนมากขึ้นทาให้
การนาโมเดลไปใช้มีความยุง่ ยากในทางตรงกันข้ามถ้าเราเน้นความสะดวกในการนาโมเดลไปใช้
อธิ บายปรากฏการณ์ ก็ตอ้ งเขียนโมเดลให้ง่ายเข้าไว้โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริ ง
ของปรากฏการณ์ ซ่ ึ งท าให้ก ารนาโมเดลไปใช้อธิ บายท านายหรื อควบคุ ม ปรากฏการณ์ ไ ด้จากัด
จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคัญ ของการสร้ า งโมเดลก็ เ พื่ อ ทดสอบหรื อ ตรวจสอบโมเดลนั้น ด้ว ยข้อ มู ล เชิงประจักษ์
ดังนั้นโมเดลที่สร้างขึ้นจึงควรมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการทดสอบโดยปกติแล้ว
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ มกั จะทดสอบโมเดลด้วยวิธีการทางสถิติ การสร้าง
โมเดลการเก็ บรวบรวมข้อมู ล และการทดสอบโมเดลเป็ นกิ จกรรมที่ ต้องบูรณาการเข้า ด้วยกัน
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เนื่ องจากโครงสร้างของโมเดลจะเป็ นตัวกาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
จะนาไปใช้ทดสอบโมเดล ผลของการทดสอบโมเดลย่อมนาไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธโมเดลนั้น
Keeves (1988: 67) ได้กล่าวถึ งหลักการอย่างกว้าง ๆ เพื่อกากับการสร้ างรู ปแบบไว้ 4
ประการ คือ
1) รู ป แบบควรประกอบขึ้ น ด้ว ยความสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี โ ครงสร้ า งของตัว แปรมากกว่ า
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่ อมโยงแบบเส้ นตรงแบบธรรมดา
ทัว่ ไปนั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั ในช่วงต้นของการพัฒนารู ปแบบ
2) รู ป แบบควรใช้ เ ป็ นแนวทางในการพยากรณ์ ผ ลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการใช้รู ป แบบได้
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3) รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชี้ ให้เห็นถึงกลไกเชิ งเหตุผลในเรื่ องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก
จะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4) นอกจากคุ ณ สมบัติ ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาแล้ว รู ป แบบควรเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า ง
มโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายองค์ความรู ้
ในเรื่ องที่เรากาลังศึกษาด้วย
5.4.2 การพัฒนารู ปแบบ จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบพบว่า
การพัฒนารู ปแบบนั้นอาจจะมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานแตกต่างกันไป แต่โดยทัว่ ไปแล้ว อาจจะ
แบ่งออกเป็ น สองขั้นตอนใหญ่ๆ คื อ การสร้ างรู ปแบบ (Construct) และการหาความตรง
(Validity) ของรู ปแบบ Willer (1967: 56) ส่ วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดาเนิ นการ
อย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้นๆ
รัตนะ บัวสนธ์ (2556: 13-15) ได้นาเสนอแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) โดย
ใช้กระบวนการวิจยั จะมีข้ นั ตอนสาคัญ 5 ขั้น คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ การสารวจสังเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการ
หรื อการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับสภาพความต้องการผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้ าง และประเมินนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ ) เป็ นการนาความรู้
หรื อ ผลการวิจ ัย ที่ ไ ด้ม าพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์โ ดยให้มี ล ัก ษณะหรื อ รู ป แบบตามความต้อ งการของ
กลุ่มเป้ าหมายในการสร้างหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ี อาจต้องใช้บุคคลที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง
ในการสร้ างผลิ ตภัณฑ์แต่ล ะชนิ ด เมื่ อสร้ างผลิ ตภัณฑ์เสร็ จแล้วก็ จะต้องนาไปตรวจสอบความ
เหมาะสมและประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป

61

ขั้นตอนที่ 3 การนานวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ ) ไปทดลองใช้ การทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นการ
นาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปทดลองใช้กบั เป้ าหมายการดาเนินงานในขั้นตอนนี้จะมีลกั ษณะเป็ นการวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการออกแบบแผนการทดลอง (Experimental
Design) ว่าจะใช้แบบแผนใดจึงจะเหมาะสมควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ดีและทาให้การวิจยั เกิ ด
ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) ได้มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรั บปรุ งนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ ) เป็ นการประเมินผลการใช้
ผลิ ตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมดซึ่ งประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้จาก
การใช้ผ ลิ ต ภัณฑ์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ผลที่ ไ ด้จากการประเมิ นจะนาไปสู่ ก ารตัดสิ นใจ
ปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ ) เป็ นการเผยแพร่ นวัตกรรมที่ได้ผา่ นการ
ทดลองใช้ ประเมินผลในภาพรวมและปรั บปรุ งขั้นสุ ดท้ายแล้ว ออกสู่ กลุ่มผูใ้ ช้ อาจนาไปใช้ทาง
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนการให้บริ การต่าง ๆ
5.5 รู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์ ของ Orlich
กระบวนทัศ น์รูป แบบการพัฒนาบุ คลากรประจาการตามแนวคิ ดของ Orlich (1989)
ประกอบด้วยรู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์ 4 รู ปแบบการหลัก และ 15 รู ปแบบย่อย ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
รู ปแบบหลักที่ 1 การพัฒนาโดยยึดองค์ กรเป็ นฐาน (Organization – Based Models) มี 4
รู ปแบบย่อย
การพัฒนาโดยยึดองค์การเป็ นฐานเป็ นการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปั ญหาของ
องค์กร การพัฒนารู ปแบบนี้ จะให้ความสาคัญกับการจัดลาดับขั้นการดาเนิ นงานและปั ญหาของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่องค์กรเป็ นสาคัญ ซึ่ งบุคลากรแต่ละคนจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบ และการประเมินความต้องการ พร้ อมทั้งระบุปัญหาในการดาเนิ นงานของตน แล้วนา
ปั ญหาทั้งหมดมารวบรวมและจัดลาดับขั้นของปั ญหาเหล่านั้น ทาให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาของ
แต่ละหน่วยงานได้อย่างตรงจุด และก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่ งมีรูปแบบการดาเนิ นงาน 4
รู ปแบบ คือ รู ปแบบความต้อ งการจาเป็ นขององค์กรเป็ นฐาน (AAIM Model) รู ปแบบสถานศึกษา
เป็ นฐาน (School – Based Model) รู ปแบบการพัฒนาองค์การ (Organization Development) และ
รู ปแบบระบบสังคม (Social System Model) ซึ่ งแต่ละรู ปแบบมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 รู ปแบบความต้ องการจาเป็ นขององค์ กรเป็ นฐาน (AAIM Model)
การพัฒนาองค์กรในรู ปแบบความต้องการจาเป็ นขององค์กรเป็ นฐาน (AAIM Model)
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 6 ขั้นตอน คือ การประเมินความต้องการ (Need Assessment) การ
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สร้างความตระหนัก (Awareness) การประยุกต์ใช้ (Application) การดาเนินงาน (Implementation)
การติดตามผลการดาเนิ นงาน (Maintenance) และการประเมินผลการดาเนินงาน (Evaluation) ซึ่ ง
Orlich (1989: 111-126) ได้นาเสนอรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนไว้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความต้ องการ (Need Assessment) เป็ นขั้นตอนแรกใน
การดาเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นการประเมินเพื่อระบุความต้องการและความจาเป็ นของโครงการหรื อการ
ดาเนินงานใด ๆ ตามโครงการขององค์กรนาไปสู่ การทางานในขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างความตระหนัก (Awareness) ดาเนิ นการโดยการจัดโครงการ
ฝึ กอบรมหรื อกิ จกรรมใด ๆ เพื่อนาเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับองค์ความรู ้ ใหม่ การพัฒนาทักษะ อุปกรณ์
หลักสู ตร การสอน หรื อเทคนิ คการบริ หาร เพื่อให้บุคลากรทั้งหมดได้รับข้อมูลที่ทนั สมัย ทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ และยัง เป็ นการพัฒ นาทัก ษะอาชี พ ของบุ ค ลากร ในการสร้ า งความตระหนัก ให้ ก ับ
บุคลากรในองค์กร ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่เป็ นการดาเนิ นงานโดยผ่านการประชุม การปรับปรุ งองค์กร
และการน าเสนอนวัต กรรมด้ ว ยสื่ อ ประสม (Multimedia) การบรรยายหรื อการศึ ก ษาดู ง าน
โปรแกรมการพัฒนาบุ ค ลากรส่ วนใหญ่ จะเป็ นศู นย์ก ลางของแผนการสร้ างความตระหนัก จาก
องค์กรไปสู่ บุคลากร ซึ่ งบุคลากรจะได้รับทราบถึงนวัตกรรมและเกิดความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการนานวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้ แต่บุคลากรยังไม่สามารถนานวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการ
ดาเนินงานได้ ดังนั้น หากองค์กรต้องการให้บุคลากรนานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารองค์กรควรจัดให้บุคลากรได้มีการศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถนานวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การประยุกต์ ใช้ (Application) ผูบ้ ริ หารจะต้องรับรู้เทคนิคการประเมิน
(PERT) ครู จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับวิธีสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry - Oriented Teaching)
และนามาประยุกต์ใช้ในบริ บทที่แตกต่างจากเดิม วิธีการหนึ่ งที่นามาใช้ คือ วิธีการสอนแบบจุลภาค
(Microteaching) โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มย่อยมาประยุกต์ปรับปรุ งวิธีการสอนให้ดีข้ ึน
เพื่อให้เกิดทักษะและความชานาญในการแก้ไขอุปสรรคและดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินงาน (Implementation) เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของรู ปแบบ
ความต้องการจาเป็ นขององค์กรเป็ นฐาน (AAIM Model) เนื่ องจากในขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรทั้งหมดจะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
และร่ วมมือกันปฏิ บตั ิงานตามแผนงานอย่างจริ งจัง เพื่อให้การดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
ขั้นตอนนี้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญของบุ ค ลากรที่ เป็ นหน่ วยงานต่ าง ๆ จะต้องให้ความช่ วยเหลื อบุ คลากรใน
หน่ วยงานได้รับการฝึ กฝนทักษะการสอนควบคู่กบั การบริ หารงานบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้มี
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ทัก ษะการท างานและนาศักยภาพของตนเองมาใช้ใ นการปฏิ บตั ิ งานให้บ รรลุ เป้ าหมายและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลการดาเนินงาน (Maintenance) เป็ นขั้นตอนการติดตาม
การดาเนิ นงานเพื่ อกระตุ น้ ให้เกิ ดความต่ อเนื่ อง ซึ่ งหัวใจส าคัญของขั้นตอน คื อ การพัฒนาและ
เตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรมีทกั ษะและความสามารถในการดาเนิ นงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรให้เกิ ดความสาเร็ จ และมี การดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นจึ งควรมีการวางบุคลากรให้
เหมาะกับหน้าที่และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงาน อันจะนาไปสู่ ความก้าวหน้าใน
ตาแหน่ งหน้าที่ นอกจากนั้นยังควรมีการพัฒนาการดาเนิ นงานภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ยงั คงขั้นตอนและแนวทางการดาเนิ นงานแบบเดิมไว้ การติดตาม
ผลการดาเนิ นงานมี 2 วิธี คือ 1. การคัดเลื อกบุคลากร ได้แก่ ครู และผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถใน
ด้านการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรื อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ มาปฏิ บตั ิในโครงการ
ระยะสั้น มีการมอบรางวัลให้กบั ผูป้ ระสบความสาเร็ จ 2. การใช้ทรัพยากรบุคคลในการจัดทีมอบรม
เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานของบุคลากรควบคู่กบั การนาระบบสื่ อประสม (Multimedia) มาใช้ใน
การฝึ กอบรม เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการดาเนินงาน (Evaluation) เมื่อการดาเนิ นงานตาม
AAIM Model สิ้ นสุ ด ขั้นตอนนี้ ตอ้ งมีการดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบเพื่อศึกษาผลการดาเนิ นงานใน
แต่ละช่วงเวลา ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องถ่ายทอดข้อมูลผลการดาเนินงานที่ได้รับจากการประเมินในแต่ละ
ช่วงเวลา ให้แก่บุคลากรทราบเป็ นระยะ ๆ เป็ นการกระตุน้ ให้บุคลากรปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมและ
ปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในขณะที่บุคลากรกาลังดาเนิ นงานตาม
โครงการหรื อแผนงาน ส่ ง ผลให้ก ารดาเนิ นงานมี ก ารพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การประเมิ นผลการ
ดาเนิ นงานในแต่ละช่ วงเวลานี้ เป็ นการประเมินเพื่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่กาหนด ซึ่ งแตกต่างจากการประเมินภายหลังจากจบโครงการหรื อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงาน
ที่มุ่งเน้นการประเมิ นความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของการดาเนิ นโครงการหรื อการปฏิ บตั ิงาน
ทั้งหมด
สรุ ป ได้ว่ า รู ป แบบความต้อ งการจ าเป็ นขององค์ ก รเป็ นฐาน (AAIM Model)
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินความต้องการ การสร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้
การดาเนินงาน การติดตามผลการดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งทุกขั้นตอนจะมี
การดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบกับบุ คลากรทุ กฝ่ ายทั้งฝ่ ายปฏิ บตั ิ การและผูบ้ ริ หารจะต้องเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินงานควบคู่กบั การพัฒนาองค์กรเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนด
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1.2 รู ปแบบสถานศึกษาเป็ นฐาน (School – Based Model)
เป็ นรู ป แบบที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กิ จ กรรมนิ เ ทศติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรใน
โรงเรี ยนมาใช้ในการพัฒนาองค์กร เนื่ องจากโรงเรี ยนแต่ละแห่ งมี การพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนของตนเอง Goodlad (1955 อ้างถึงใน Orlich, 1989: 114) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการเปลี่ ยนแปลง โดยการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา เนื่ องจากโรงเรี ยนเป็ น
หน่ วยงานพื้นฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ไปสู่ บุคลากรและก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่าง
แท้จริ ง นอกจากนั้น Henderson (1979 อ้างถึงใน Orlich, 1989: 114) ได้กล่าวถึง การพัฒนาใน
รู ปแบบการใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานไว้ว่า การพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นไปที่ตวั บุคลากรเป็ นสาคัญ และใน
การกาหนดแผนการดาเนิ นงานใด ๆ จะต้องเริ่ มต้นจากการประเมินความต้องการขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนนั้น ๆ ก่อนที่จะนามาปฏิบตั ิพร้อมทั้งประเมินความต้องการและความสนใจของบุคลากร
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาบุคลากร ซึ่ งควรเป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดกว้าง
เป็ นการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรี ยน วิทยากรผูส้ อนควรเป็ นวิทยากรที่มาจากภายในโรงเรี ยนและ
ภายนอกโรงเรี ยน เพื่อให้หลักสู ตรการพัฒนาบุคลากรมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
ในการพัฒนารู ปแบบนี้ จะต้องได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ าย การดาเนิ นงาน
จึงจะประสบความสาเร็ จ นอกจากนั้นยังควรให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและ
สร้ า งที ม งาน ในการก าหนดเป้ าหมายการพัฒนาบุ ค ลากรควรมี ก ารประสานงานกับ สถาบัน การศึ กษาอื่ น ๆ ด้วย เพื่อให้ก ารจัดการศึ กษาและหลักสู ตรของแต่ละสถานศึ กษาเป็ นไปในการ
ปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ ในด้านการเป็ นผูส้ นับสนุ นและกระตุน้ ให้บุคลากรร่ วมมือกันพัฒนาตนเองและ
องค์ก รอย่า งเป็ นกระบวนการที่ เหมาะสม ผลจากการศึ ก ษาของ Lipham (1981 อ้างถึ งใน
Orlich,1989: 115) พบว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดเป้ าหมายและประสาน
ความร่ วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรี ยน เพื่อให้บุคลากรประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ผลจากการศึกษาของ King (1980 อ้างถึงใน Orlich, 1989: 115) พบว่า ถ้าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับ
งบประมาณและมีอิสระในการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อพัฒนาบุคลากรจะส่ งผลให้โรงเรี ยนได้รับการ
พัฒนามากกว่าโรงเรี ยนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และความเป็ นอิสระในการพัฒนา
หลักสู ตร การพัฒนาองค์กรจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั ความร่ วมมือกันระหว่าง
ผู ้บ ริ หารและบุ ค ลากรในองค์ ก ร ดัง นั้น ในการวางรากฐานการพัฒ นาองค์ ก รตามรู ป แบบ
สถานศึกษาเป็ นฐาน (School – Based Model) นั้น จะต้องมีการวางแผนงานและโครงสร้างของ
องค์กรให้เหมาะสม และพร้อมปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อยู่เสมอ เพื่อให้กลไกการทางานการ
พัฒ นาโดยมุ่ ง เน้น องค์ก รในรู ป แบบการใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐานสามารถขับ เคลื่ อ นไปได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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1.3 รู ปแบบการพัฒนาองค์ กร (Organization Development Model)
รู ปแบบการพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) เป็ นรู ปแบบการพัฒนา
องค์กรที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบการดาเนิ นงานภายใน
องค์กร ซึ่ งบุคลากรต้องสามารถเผชิ ญปั ญหาที่ผา่ นเข้ามาก่อนจากนั้นจึงค่อยนาประสบการณ์มาใช้
ในการวางแผนการปฏิ บตั ิ งานองค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพต่อไป การพัฒนาองค์กรรู ปแบบนี้ จะ
มุ่งเน้นการปรับปรุ งด้านกระบวนการและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
ศักยภาพสู งขึ้ น โดยบุ คลากรทุ กคนจะต้องทราบถึ งจุ ดแข็ง จุดอ่อนและศักยภาพขององค์กรเป็ น
อย่างดี และต้องมีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ ายบุคคล รวมถึ ง
การปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์หรื อยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
ขั้นตอนในการพัฒนาองค์กรมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาการทางานเป็ นทีมภายในองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การระบุ สภาพปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้บุ คลากร
รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดเป้ าหมายและจุดประสงค์การดาเนิ นงาน
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนหรื อวางกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะทาเป้ าหมายให้สาเร็ จ
ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบตั ิงานจริ งหรื อทาตามกลยุทธ์ที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งแจ้งผลที่ได้จาก
การประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบ
การดาเนินงานตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนตามรู ปแบบการพัฒนาองค์กร (Organization
Development : OD) นี้ บุคลากรภายในองค์กรต้องมีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน มีความไว้วางใจ
จริ งใจต่อกัน เปิ ดเผย ใจกว้าง พร้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ และร่ วมมือกันทางานให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์กร และด้วยคุ ณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่ งของการพัฒนารู ปแบบนี้ คือ บุ คลากร และ
องค์กรจะต้องทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพของกันและกันเป็ นอย่างดี และในกระบวนการ
ดาเนินงานจะมีการประเมินผลการดาเนินงานทีละขั้นตอนพร้อมกับนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ บุคลากร
ทุ ก ฝ่ ายจะต้องร่ วมกันแก้ปั ญหาและพัฒนาองค์กร ดัง นั้น ผูบ้ ริ หารและบุ ค ลากรภายในองค์ก ร
จะต้องมีความไว้วางใจ จริ งใจต่อกัน เปิ ดเผยและใจกว้าง พร้ อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ และพร้ อม
ปรับปรุ งการทางานของตนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ในทัศนะของ Orlich (1989: 116) มีความเห็ นว่า รู ปแบบการพัฒนาองค์กร (OD
Model) เป็ นจุ ดสู ง สุ ดของกลไกการปรั บ เปลี่ ย นองค์กร จึ ง ควรมี ก ารนามาใช้ร่วมกับ รู ป แบบ
สถานศึกษาเป็ นฐาน (School – Based Model) โดยเริ่ มจากการฝึ กทักษะให้กบั บุคลากรก่อน จากนั้น
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จึงค่อยเข้าสู่ การจัดระบบองค์กรโดยการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา การวางแผน
และการสร้ า งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ องค์ก รตามรู ป แบบการพัฒ นาองค์ก ร เพื่ อให้องค์ก ร
สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทางานได้อย่างรวดเร็ วและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
1.4 รู ปแบบระบบสั งคม (Social System Model)
รู ปแบบระบบสังคม (Social System Model) จะมุ่งเน้นการทางานร่ วมกันระหว่าง
บุคลากรและองค์กร โดยจะเป็ นการทางานใน 2 มิติ คือ มิติดา้ นสถาบัน (Nomothetic) ประกอบด้วย
บทบาทของสถาบัน ความคาดหวังของสถาบัน และมิติดา้ นบุคลากร (Idiographic) ประกอบด้วย
สถานภาพ บุคลิกภาพ อุปนิสัยของบุคลากรในองค์กร ซึ่ งจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม Getzel (1959: 117) กล่าวว่า ความเครี ยดที่เกิ ดขึ้นในการทางาน อาจจะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในด้านบทบาทของตัวบุคคลและส่ งผลกระทบต่อองค์กรได้ เนื่ องจากการบริ หารองค์กรใน
รู ป แบบเดิ ม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการบริ ห ารและสั่ ง การจากส่ ว นกลาง ผู้บ ริ ห ารจะรั บ นโยบายจาก
ส่ วนกลางและยึดกฎเกณฑ์เป็ นสาคัญ ด้วยเหตุน้ ี การพัฒนาองค์กรด้วยรู ปแบบระบบสังคม (Social
System Model) จะให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนในตาแหน่งให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
และการปฏิบตั ิงานในองค์การมากขึ้น ทาให้การปฏิบตั ิงานมีความยืดหยุน่ มากขึ้น ลดการยึดติดกับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบของสังคมและองค์กร มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกคนมากขึ้น

รู ปแบบหลักที่ 2 การพัฒนาโดยยึดปัจเจกบุคคลเป็ นฐาน (Individual –
Based Model)
การพัฒ นาโดยยึ ดปั จเจกบุ ค คลเป็ นฐานเป็ นการพัฒ นาที่ มุ่ ง เน้นตัวบุ ค คล โดยให้
ความสาคัญกับความต้องการและความแตกต่างของปั จเจกบุคคล และให้อิสระแก่บุคลากรในการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง การพัฒนาโดยมุ่ ง เน้นปั จเจกบุ ค คลมี 4 รู ป แบบ คื อ รู ปแบบ
พฤติ ก รรม รู ป แบบมนุ ษ ยนิ ย ม รู ปแบบความรั บผิดชอบเป็ นฐาน และรู ปแบบพัฒนาการ ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
5.9 รู ปแบบพฤติกรรม (Behavioral)
การพัฒนาบุ ค ลากรในรู ป แบบพฤติ ก รรมนิ ย มจะมุ่ ง เน้น ที่ ใ ห้บุ ค ลากรส ารวจ
พฤติกรรมของตนเอง ด้วยการสังเกตตนเอง การรับฟั งความคิดเห็นจากเพื่อนร่ วมงานและบุคคลอื่น
ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อระบุ ปัญหาในการทางานหรื ออุปสรรคที่เกิ ดขึ้นในชั้นเรี ยน จากนั้นจึ งนาข้อมูลที่
ได้มาวางแผนแก้ไขปั ญหา และปรับพฤติกรรมของตนเอง
5.10 รู ปแบบมนุษยนิยม (Humanistic)
การพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบมนุ ษยนิ ยมเป็ นรู ปแบบการพัฒนาที่ให้โอกาสกับ
บุคลากร และองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรกับองค์กร โดยให้อิสระ
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แก่บุคลากรในการวางแผนการทางานของตนเอง มุ่งเน้นความเป็ นตัวของตัวเอง และการเห็นคุณค่า
ของตนเองของบุ ค ลากรแต่ล ะคนควบคู่ก ับการประสานงานระหว่างบุ คลากรและผูบ้ ริ หารโดย
บุคลากรเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิการ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรจึงเป็ นไปได้อย่าง
รวดเร็ ว เพราะบุคลากรแต่ละบุคคลมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
5.11
รู ปแบบความรับผิดชอบเป็ นฐาน (Concern – Based Adoption Model :
CBAM)
การพัฒนารู ปแบบนี้ ส่วนใหญ่นามาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะ
ยาว เป็ นรู ปแบบการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ และอารมณ์ ของบุคลากร ในการวาง
แผนการพัฒนาจะพิจารณาความรู ้สึก ทัศนคติ ความคิด ปฏิกิริยาตอบสนองและประสบการณ์ของ
บุคลากรเป็ นสาคัญ ซึ่ งส่ งผลดี ต่อกระบวนการทางานและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการนา
รู ปแบบการพัฒนาบนรากฐานของการใส่ ใจในคุ ณลักษณะของบุคลากร (CBAM MODEL) จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในองค์กร 7 ประการ คือ
ประการที่ 1 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างเป็ นกระบวนการ
ประการที่ 2 ครู ผูส้ อนจะต้องให้ความสาคัญกับการสร้ างการเปลี่ ยนแปลงเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
ประการที่ 3 การเปลี่ ยนแปลงจะก่ อให้เกิ ดนวัตกรรมและสร้ างประสบการณ์
ให้แก่ผสู ้ อน
ประการที่ 4 มีการนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ ครู ผสู ้ อนสร้ างขึ้ นมาอภิ ปรายในการ
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้รับ รวมทั้งผลดีผลเสี ยที่ได้รับ
ประการที่ 5 ให้ความสาคัญกับการรวบรวมประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานใน
แต่ละขั้นตอนของผูส้ อน
ประการที่ 6 ส ารวจความต้องการและจัด การฝึ กอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะให้แ ก่
ครู ผสู้ อน
ประการที่ 7 มีก ารสร้ างระบบในการคิดค้นนวัตกรรมให้เป็ นระบบที่ มีความ
ยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้
การพัฒนาคณาจารย์ตามรู ปแบบความรับผิดชอบเป็ นฐาน เป็ นรู ปแบบการพัฒนาที่
มุ่ ง เน้ น ตอบสนองความต้อ งการทั่ว ไปของบุ ค ลากรและองค์ ก ร และให้ ค วามส าคัญ กับ การ
ปรั บเปลี่ ย นความคิ ดใหม่ๆ การฝึ กปฏิ บตั ิ และกระบวนการพัฒนาการปฏิ บตั ิ ง าน เพื่อก่ อให้เกิ ด
นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ งรู ปแบบการพัฒนาบนรากฐานการใส่ ใจในคุณลักษณะของบุคลากรนี้ สามารถ
นามาใช้ร่วมกับรู ปแบบการใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
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2.4 รู ปแบบพัฒนาการ (Developmental)
การพัฒนาในรู ป แบบการเน้นพัฒ นาการนี้ มุ่ ง เน้นการรวบรวมประสบการณ์ ที่ มี
คุณค่ามาใช้ในการวางแผนเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายหลักในการดาเนินงาน มากกว่าการ
บรรลุ เป้ าหมายหรื อจุ ดประสงค์ย่อยๆในการพัฒนารู ปแบบนี้ จะให้ความสาคัญกับการรวบรวม
ประสบการณ์จากบุคลากรต่างๆมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กบั บุคลากรใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากร
เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดทักษะหรื อพฤติกรรมใหม่ๆและสามารถนามาใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ซึ่ งผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ้ นไม่ว่า จะเป็ นในแง่ บวกหรื อลบจะ
ก่อให้เกิดการกระตุน้ และสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงาน ก่อให้เกิดทีมที่ปรึ กษาในหมู่เพื่อนร่ วมงาน ที่
ร่ วมกันดาเนินงาน ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนความคิดและการให้คาแนะนาจากเพื่อนร่ วมงาน
2) บุคลากรที่อาวุโสกว่าจะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาแก่บุคลากรอื่นๆ อย่างต่อเนื่ อง
3) บุคลากรและผูบ้ ริ หารจะถูกกระตุน้ ให้เกิดกาลังใจ และเกิดความกระตือรื อร้นใน
การทางาน และการให้ขอ้ เสนอแนะในการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน
4) บริ หารจะต้องกระตุน้ ให้เกิดการสนับสนุนจากเหล่าบุคลากรในระยะยาวเพื่อช่วย
ให้การพัฒนานวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Andrews (1981 : 120) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาไว้ 5 ขั้นตอน
คือ การสารวจ การมีปฏิ สัมพันธ์ การเข้าร่ วมกิ จกรรมอย่างกระตือรื อร้ น การตอบสนอง และการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งขั้นตอนดังกล่ าวมี ความคล้ายคลึ งกับหลักการที่ นาเสนอไว้ท้ งั 4 ขั้นตอน
ข้า งต้น ดัง นั้ น การพัฒ นาตามรู ป แบบการเน้ น พัฒ นาการจะให้ ค วามส าคัญ กับ การรวบรวม
ประสบการณ์ และการมี ส่วนร่ วมของบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้องในด้านการร่ วมกันแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น การให้คาแนะนา และการให้การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงานเป็ นหลัก

รู ป แบบหลัก ที่ 3 การพัฒ นาโดยมีบ ทบาทของนั กการศึ กษาเป็ นฐาน
(Role – Based Model)
การพัฒ นาโดยยึ ด บทบาทของนั ก การศึ ก ษาเป็ นฐาน เป็ นการพัฒ นาที่ ใ ห้
ความส าคัญกับ การก าหนดบทบาทที่ จาเป็ นด้วยตนเองของบุ ค ลากรแต่ ล ะคน มี 3 รู ป แบบ คื อ
รู ปแบบการศึ กษา โดยอิส ระ รู ปแบบสมรรถนะเป็ นฐาน และรู ปแบบครู หรื อนักการศึก ษาเป็ น
ศูนย์กลาง ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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3.1 รู ปแบบการศึกษาโดยอิสระ (Independent – Study)
รู ปแบบการศึกษาโดยอิสระ จะให้ความสาคัญกับการสนับสนุ นให้บุคลากรค้นหา
ศักยภาพของตนและสิ่ งที่ตนต้องการ รวมทั้งวิธีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างอิสระไม่วา่ จะ
เป็ นการอ่านหนังสื อ การเรี ยนรู ้และฝึ กประสบการณ์ในห้องเรี ยน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่ อนร่ วมงาน ซึ่ ง จะช่ วยให้บุ ค ลากรสามารถนาความรู ้ และประสบการณ์ ที่ ได้รับ ไปใช้ใ นการ
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานได้
3.2 รู ปแบบสมรรถนะเป็ นฐาน (Competency-Based)
รู ป แบบสมรรถนะเป็ นฐานให้ความส าคัญกับ การปรั บ พฤติ ก รรมหรื อการ
พัฒนาทักษะต่างๆ และนาทักษะเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในระบบการเรี ยนการสอน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
เป็ นการสอนในกลุ่มย่อยเพื่อให้บุคลากรสามารถนาความสามารถใหม่ๆไปปฏิบตั ิอย่างคล่องแคล่ว
การพัฒนารู ปแบบนี้ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นปั จเจกบุคคล (Individual-Based
Model) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตวั บุคลากร แต่รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา
ความสามารถในการสอนของครู กระบวนการสอนกลุ่ ม ย่อย และการนามาประยุกต์ใช้จริ ง ใน
ระยะยาว
3.3 รู ปแบบครู หรือนักการศึกษาเป็ นศูนย์ กลาง (Educator-Center)
การพัฒนารู ปแบบนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้ครู หรื อนักการศึกษาเป็ นศูนย์กลาง
ของการเรี ย นการสอน และสามารถวางระบบการจัดการสอนในชั้นเรี ย น เพื่ อสนองตอบความ
ต้องการของครู ผสู ้ อน การพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบนี้เกิดจากเหตุผล 3 ประการ คือ
1) การสร้างนวัตกรรมการสอนจะเกิดขึ้นเมื่อครู ตอ้ งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2) การสอนของครู เกิดการเปลี่ ยนแปลงได้ยาก เนื่ องจากรู ปแบบการสอนเป็ น
รู ปแบบที่ได้รับถ่ายทอดมาจากครู ที่สอนมา
3) ครู จะปฏิ บตั ิตามแนวการสอนใหม่ๆ เมื่อรู ปแบบนั้นตรงกับความต้องการ
และการปฏิบตั ิตามแนวการสอนใหม่ๆ เมื่อพวกเขาได้รับความสนับสนุนจากองค์กรหรื อผูบ้ ริ หาร
ในการพัฒนาครู ตามรู ปแบบครู เป็ นศูนย์กลาง มิใช่ แต่เป็ นเพียงการพัฒนาครู ให้
เป็ นศูนย์กลางการศึกษา ซึ่ งส่ งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคต แต่เพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั เป็ น
การประเมินผลการพัฒนาผูบ้ ริ หารและองค์กรด้วย
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รู ปแบบหลักที่ 4 การพัฒนาโดยยึดผู้ให้ การอบรมเป็ นฐาน (TrainerBased Models)
การพัฒนาในรู ปแบบนี้ จะมุ่ง เน้นไปที่ บทบาทและเทคนิ ค ของผูฝ้ ึ กอบรม ซึ่ ง มี
รู ปแบบการฝึ กอบรมอยู่ 4 ประการ คือ รู ปแบบการแลกเปลี่ยน รู ปแบบการประสานความร่ วมมือ
รู ปแบบการสอนโดยเพื่อนร่ วมงาน และรู ปแบบผูส้ นับสนุน ดังนี้
4.1 รู ปแบบการแลกเปลีย่ น (Exchange)
รู ปแบบการแลกเปลี่ยนจะให้ความสาคัญกับการจัดตั้งกลไกและการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ ในการทางานเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องทางด้านการศึ กษา ซึ่ งจะช่ วยให้บุคลากร
ได้รับความรู ้ ใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ ประสบการณ์ จากการเผชิ ญปั ญหาใหม่ๆ และการคิดวิธีแก้ไข
ปั ญหาของตนเอง รู ปแบบนี้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ องค์กรที่ใช้การ
พัฒนารู ปแบบนี้ อาจดาเนิ นการ โดยส่ งบุคลากรออกไปปฏิ บตั ิงานในท้องที่อื่นๆ ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่ งจะทาให้บุคลากรต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์
การท างานกับ เพื่ อ นร่ ว มงานกลุ่ ม ใหม่ ๆ ช่ ว ยเพิ่ ม พู น ทัก ษะและศัก ยภาพในการท างานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4.2 รู ปแบบการประสานความร่ วมมือ (Linking-Agent)
รู ปแบบนี้เป็ นการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็ นผูว้ างแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรรวมถึง
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนิ นงานภายในองค์กร เช่น การกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน หลักสู ตร
เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื่ องจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเหล่านี้ เป็ นผูท้ ี่ดาเนิ นงานในด้านนี้ โดยตรงกับองค์กรอื่นๆ จึงมี
วิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างกว่าบุคลากรในองค์กร ซึ่ งสามารถนาประสบการณ์จากองค์กรอื่นมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
4.3 รู ปแบบการสอนโดยเพือ่ นร่ วมงาน (Peer-Coaching)
รู ปแบบนี้ มีความสาคัญมากต่อการพัฒนาตัวบุคลากร และการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร เนื่ องจากคาติชมหรื อข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่ วมงานที่ทางานร่ วมกันจะช่ วยสะท้อนภาพ
ของการทางานและจะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
4.4 รู ปแบบผู้สนับสนุน (Advocacy)
รู ป แบบนี้ พัฒ นาขึ้ น มาจากการที่ บุ ค ลากรได้เข้า ไปมี ส่ วนร่ ว มในการนาเสนอ
ความคิ ดใหม่ๆ หรื อการเข้า ร่ วมสั มมนา โดยบุ ค ลากรได้นาประสบการณ์ เหล่ านั้นมาใช้ใ นการ
ทางานของตนต่อไปหรื ออาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบนี้ คือการให้ผสู ้ อนซึ่ งเคยเป็ นผูเ้ รี ยนในอดีต แต่ใน
ปั จจุบนั ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์มากพอสมควร แล้วนาองค์ความรู ้และประสบการณ์ของ
ตนมาถ่ายทอดให้บุคลากรท่านนั้นๆ ผ่านการบรรยายในการสัมมนา
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ผูว้ จิ ยั พิจารณาแล้วเห็นควรเลือกรู ปแบบหลักที่ 4 การพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรม
เป็ นฐาน (Trainer-Based Models) เนื่ องจากบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏทาหน้าที่ ผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง
ประกอบกับจากการศึกษางานวิจยั ของ แพรรัตน สบเสถียร (2554 : 235) เรื่ อง การนาเสนอรู ปแบบ
การพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพึงพอใจใน
การพัฒนาด้วยรู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐานมากที่สุด ฉะนั้น ในบทบาทของ
ผูด้ าเนินการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็น่าจะทดลองใช้รูปแบบนี้เช่นกัน
5.6 รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอนเนือ้ หาวิชา (Subject Knowledge for Teaching
– SKfT)
รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอนเนื้ อหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching – SKfT)
(White, 2013: 41-47) มีความหมายมากกว่าการเรี ยนรู ้เนื้ อหาด้วยตนเอง แต่เป็ นความรู ้ที่ครู ตอ้ งการ
ไม่ใช่ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอื่นกาหนด แต่เป็ นการส่ งต่อความรู ้โดยความรู ้ ความคิดรวบยอด ทักษะของ
กลุ่มคนในสาขาเดียวกัน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ องค์ประกอบของรู ปแบบนี้ มี 4 ขั้น คือ
1. ความรู้ ในวิชาเฉพาะตนเอง (Subject Knowledge Per Se – SK1) ความรู้จาเป็ นและ
ความเข้าใจที่จะสอนเนื้ อหาวิชาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (What อะไรที่เราควรรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหา)
2. การสอน (Pedagogy – SK2) เนื้อหาทฤษฎีและการฝึ กหัด ทาความเข้าใจวิธีการสอน
ทักษะและกลยุทธ์ที่ตอ้ งการสอนผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (How เราสอนเนื้อหาวิชาอย่างไร)
3. การพัฒนานักเรียน (Pupils’ Development – SK3) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เรี ยนรู ้ ควรเรี ยนรู ้อย่างไรจึงจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาผูเ้ รี ยน สภาพสังคม ศาสนา ลักษณะเชื้อชาติ
วัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ ภูมิหลังและเนื้อหา (When เราควรสอนเมื่อไร)
4. ทัศนคติ (Attitude – SK4) สร้างทัศนคติทางบวกอย่างเข้มแข็งต่อการเรี ยนรู ้ ทักษะ
และความเข้าใจของผูเ้ รี ยน (Why เราสอนเนื้ อหานี้ทาไม)
5.7 รู ปแบบผู้นาทาง ผู้ผลักดัน (Driver Navigator Model)
รู ปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ ลักดัน (Driver Navigator Model) (Wilson and Bolster, 2011: 1718, 32-35) มีท้ งั หมด 4 ขั้น คือ
1. วางกติกาของชั้นเรียน (Classroom Roles) กาหนดให้ครู 1 คนเป็ นผูผ้ ลักดันทาหน้าที่
วางแผน บริ หารจัดการ สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่ วนอีก 1คนเป็ นผูน้ าทาง จะเป็ นผูช้ ่วยผูผ้ ลักดัน
ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยน
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2. การวางแผน (Planning) เป็ นการวางแผนบริ หารความก้าวหน้าของบทเรี ยน กาหนด
จุดประสงค์ ผลลัพธ์ สื่ อ เทคนิค ข้อตกลงต่าง ๆ
3. การประเมิน (Assessment) ใช้ผลการเรี ยนรู ้ประเมินผูเ้ รี ยนว่าเป็ นไปตามจุดประสงค์
ระหว่างบทเรี ยน ผูน้ าทางจะรับบทบาทหลักในการประเมินผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามผลการเรี ยนรู ้
4. การประเมินแหล่งทีม่ า (Evaluation - Principle) ทาความตกลงเกี่ยวกับข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อให้การวางแผน การสอน และการประเมินครบวงจรเป็ นวัฏจักร
5. การประเมินวิธีการ (Evaluation - Mechanism) ผูน้ า / ผูผ้ ลักดันจะเริ่ มให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับต่อวิธีการเรี ยนรู ้ ผูผ้ ลักดันจะให้การเสริ มแรงด้วยข้อมูลเชิงบวกเทียบเคียงกับมาตรฐาน
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์รูปแบบระหว่างรู ปแบบหลักที่ 4 การพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ น
ฐาน (Trainer-Based Models) ของ Orlich รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอนเนื้อหาวิชา (Subject
Knowledge for Teaching–SKfT) ของ White และรู ปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ ลักดัน (Driver Navigator
Model) ของ Wilson and Bolster
การพัฒนาโดยยึด
ผู้ให้ การอบรมเป็ นฐาน
(Trainer-Based Models)
4.1 รู ปแบบการแลกเปลีย่ น
(Exchange) * *
จัด ตั้ง กลไกและเปลี่ ย นแปลง
หน้ า ที่ ก ารท างานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้า น
ก า ร ศึ ก ษ า ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้
บุ ค ลากรได้ รั บ ความรู ้ ใ หม่ ๆ
ทัก ษะใหม่ ๆ ประสบการณ์
จากการเผชิ ญ ปั ญหาใหม่ ๆ
และการคิดวิธีแก้ไขปั ญหาของ
ตนเอง

รู ปแบบการพัฒนาครู
แบบการสอนเนือ้ หาวิชา
(Subject Knowledge for
Teaching–SKfT)
1. ความรู้ ในวิชาเฉพาะตนเอง
(Subject Knowledge Per Se –
SK1) ความรู้จาเป็ นและความ
เข้าใจที่จะสอนเนื้อหาวิชาอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ (What อะไรที่
เราควรรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหา)

รู ปแบบผู้นาทาง ผู้ผลักดัน
(Driver Navigator Model)

1. วางกติกาของชั้นเรียน
(Classroom Roles)
กาหนดให้ครู 1 คนเป็ น
ผูผ้ ลักดันทาหน้าที่วางแผน
บริ หารจัดการ สนับสนุน
การจัดกิจกรรม ส่ วนอีก 1คน
เป็ นผูน้ าทาง จะเป็ นผูช้ ่วย
ผูผ้ ลักดันในการจัดกิจกรรม
ในชั้นเรี ยน
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การพัฒนาโดยยึด
ผู้ให้ การอบรมเป็ นฐาน
(Trainer-Based Models)
4.2 รู ปแบบการประสานความ
ร่ วมมือ (Linking-Agent) * *
องค์ก รเชิ ญผูเ้ ชี่ ย วชาญมาเป็ น
ผู้ว างแผนพัฒ นาบุ ค ลากรใน
องค์กรรวมถึ ง การปรับเปลี่ ย น
รู ปแบบการดาเนิ นงานภายใน
องค์กร
4.3 รู ปแบบการสอนโดยเพื่อน
ร่ วมงาน (Peer-Coaching) * *
เพื่อนร่ วมงานที่ทางานร่ วมกัน
จะช่วยสะท้อนภาพของการ
ทางานและจะช่วยให้บุคลากร
เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ ว

4.4รู ปแบบผู้สนับสนุน
(Advocacy) * *
บุคลากรนาประสบการณ์จาก
เข้าไปมีส่วนร่ วมนาเสนอ
ความคิดใหม่ๆหรื อการเข้าร่ วม
สัมมนามาใช้ในการทางานของ
ตนและนาประสบการณ์ของ
ตนมาถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นๆ
ผ่านการบรรยายในการสัมมนา

รู ปแบบการพัฒนาครู
แบบการสอนเนือ้ หาวิชา
(Subject Knowledge for
Teaching–SKfT)
2. การสอน (Pedagogy – SK2)
เนื้อหาทฤษฎีและการฝึ กหัด ทา
ความเข้าใจวิธีการสอนทักษะ
และกลยุทธ์ที่ตอ้ งการสอน
ผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(How เราสอนเนื้อหาวิชา
อย่างไร)
3.การพัฒนานักเรียน (Pupils’
Development – SK3)
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เรี ยนรู ้ ควรเรี ยนรู ้อย่างไรจึงจะ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาผูเ้ รี ยน
สภาพสังคม ศาสนา ลักษณะ
เชื้อชาติวฒั นธรรม
ภาษาศาสตร์ ภูมิหลังและ
เนื้อหา (When เราควรสอน
เมื่อไร)
4. ทัศนคติ
(Attitude – SK4) * *
สร้างทัศนคติทางบวกอย่าง
เข้มแข็งต่อการเรี ยนรู ้ ทักษะ
และความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
(Why เราสอนเนื้อหานี้ทาไม)

รู ปแบบผู้นาทาง ผู้ผลักดัน
(Driver Navigator Model)

2. การวางแผน (Planning) * *
เ ป็ น ก า ร ว า ง แ ผ น บ ริ ห า ร
ความก้ า วหน้ า ของบทเรี ยน
ก าหนดจุ ด ประสงค์ ผลลัพ ธ์
สื่ อ เทคนิค ข้อตกลงต่าง ๆ

3. การประเมิน (Assessment)
ใช้ผลการเรี ยนรู้ประเมินผูเ้ รี ยน
ว่าเป็ นไปตามจุดประสงค์
ระหว่างบทเรี ยน ผูน้ าทางจะรับ
บทบาทหลักในการประเมิน
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามผลการ
เรี ยนรู้

4.การประเมินแหล่งทีม่ า
(Evaluation - principle)
ทาความตกลงเกี่ยวกับข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อให้การวางแผน
การสอน และการประเมินครบ
วงจรเป็ นวัฏจักร

74

การพัฒนาโดยยึด
ผู้ให้ การอบรมเป็ นฐาน
(Trainer-Based Models)

รู ปแบบการพัฒนาครู
แบบการสอนเนือ้ หาวิชา
(Subject Knowledge for
Teaching–SKfT)

รู ปแบบผู้นาทาง ผู้ผลักดัน
(Driver Navigator Model)

5. การประเมินวิธีการ
(Evaluation - mechanism)
ผูน้ า / ผูผ้ ลักดันจะเริ่ มให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับต่อวิธีการเรี ยนรู ้
ผูผ้ ลักดันจะให้การเสริ มแรง
ด้วยข้อมูลเชิงบวกเทียบเคียง
กับมาตรฐาน
หมายเหตุ
* * หมายถึง รู ปแบบมีลกั ษณะเหมือนกัน 1 คู่
* * * หมายถึง รู ปแบบมีลกั ษณะเหมือนกันทุกรู ปแบบ
จากทั้ง 1 ทฤษฎีและ 3 รู ปแบบ คือ ทฤษฎี ระบบ (System Theory) รู ปแบบการพัฒนา
คณาจารย์ของ Orlich รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน (Trainer-Based
Models) 3 รู ปแบบย่อย คือ รู ปแบบย่อยการประสานความร่ วมมือ (Linking –Agent) รู ปแบบย่อย
การสอนโดยเพื่อนร่ วมงาน (Peer-Coaching) รู ปแบบย่อยผูส้ นับสนุ น (Advocacy) รู ปแบบการ
พัฒนาครู แบบการสอนเนื้ อหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching–SKfT) ของ White และ
รู ปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ ลักดัน (Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster นามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์แนวคิดได้รูปแบบและกระบวนการการพัฒนาครู คือ
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ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเที ย บและสั ง เคราะห์ รู ป แบบและกระบวนการการพัฒ นาครู ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สนับสนุนรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทฤษฎีระบบ

ต้ นแบบรู ปแบบการพัฒนา

กระบวนการการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปัจจัยนาเข้ า
รู ปแบบการพัฒนาครู แบบ
1. สารวจและวิเคราะห์ ความต้ องการของ
1. ทรัพยากรบุคคล การสอนเนื้อหาวิชา (Subject
ครู และผู้บริ หาร
2. ทรัพยากรวัตถุ Knowledge for Teaching–
1.1 สารวจความต้องการพัฒนาของครู
3. ทรัพยากรทาง
และผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาทางวิชาการ
SKfT) ข้อ 4 สร้างทัศนคติ
การเงิน
ทางบวกอย่างเข้มแข็งต่อการ เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผน
4. สารสนเทศ
เรี ยนรู้ ทักษะและความเข้าใจ พัฒนา
1.2 สารวจความพร้อมของบุคลากร
ของผูเ้ รี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนา
1.3 น า ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถานศึกษาเกี่ยวกับบริ บทของสถานศึกษา
บุคลากร (จานวนบุคลากร คุณวุฒิ ตาแหน่ง
งาน) อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี งบประมาณ
อาคารสถานที่มาประกอบการพิจารณา
1.4 นาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
ผูใ้ ห้ความรู้ เกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากรที่
ให้ ค วามรู้ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ม า
ประกอบการพิจารณา
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ต้ นแบบรู ปแบบการพัฒนา

กระบวนการการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กระบวนการพัฒนา รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบการ
2. ร่ วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร
1. หลักสู ตร
พัฒนาโดยยึดผู้ให้ การอบรม สถานศึ ก ษาและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
2. การบริ หาร
ร่ วมมื อ กัน จัด ท าแผนพัฒ นาบุ ค ลากรของ
เป็ นฐาน (Trainer-Based
หลักสู ตร
สถานศึ ก ษาจากข้อ มู ล สารสนเทศที่ ไ ด้
Models) รู ปแบบย่ อยการ
3. วิธีการพัฒนา
รวบรวม
ประสานความร่ วมมือ
4. การติดตาม
(Linking –Agent) องค์กร 3. จัดทาหลักสู ตรพัฒนาบุคลากร
ประเมินผล
จัดทาหลัก สู ตรพัฒนาบุ คลากรในรู ปแบบ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็ น
ผูว้ างแผนพัฒนาบุคลากรใน การฝึ กอบรม ศึ ก ษา ดู ง าน แลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู ้ หลั ก สู ต รการพัฒ นาเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
องค์กรรวมถึงการ
หลักสู ตรการพัฒนาเพิ่ มวิท ยฐานะครู และ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
ผู้บ ริ หาร หลั ก สู ตรการพั ฒ นาครู และ
ดาเนินงานภายในองค์กร
ผูบ้ ริ หารด้านอื่น
รู ปแบบการพัฒนาครู แบบ
4. สร้ างทัศนคติ ความจาเป็ นในการพัฒนา
การสอนเนื้อหาวิชา (Subject ของบุคลากรในสถานศึกษา
Knowledge for Teaching– การพัฒนาตนเอง หรื อ การพัฒนาบุคลากร
ในหน่ วยงาน เป็ นภาระงานส าคัญของทุ ก
SKfT) ข้อ 4 สร้างทัศนคติ
ทางบวกอย่างเข้มแข็งต่อการ หน่วยงาน ฉะนั้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้อง
เรี ยนรู้ ทักษะและความเข้าใจ สร้ างทัศนคติ ของบุคลากรในสถานศึก ษา
เกี่ ย วกับ ความจ าเป็ นในการพัฒ นาตนเอง
ของผูเ้ รี ยน
สร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ต้อ งการ
พัฒ นา ผลดี ข องการพัฒ นาตนเอง การ
ยอมรั บ ในความรู้ ความสามารถของ
ผูร้ ่ วมงานในสถานศึกษาเดี ยวกัน เนื่องจาก
การพัฒ นาบุ ค ลากรมี ท้ ัง การพัฒ นาโดย
บุ ค ลากรภายนอกหน่ วยงานและบุ ค ลากร
ภายในหน่ วยงาน ดังนั้น การเปิ ดใจยอมรับ
ความสามารถของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
เดียวกัน จึงเป็ นขั้นตอนสาคัญอีกขั้นหนึ่ง
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ต้ นแบบรู ปแบบการพัฒนา

กระบวนการการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบการ
5. ดาเนินการพัฒนาตามแผนและ
พัฒนาโดยยึดผู้ให้ การอบรม
หลักสู ตรทีก่ าหนด
5.1 การให้ความรู ้ผา่ นการอบรมทั้งภายใน
เป็ นฐาน (Trainer-Based
และภายนอกสถานศึกษาด้วยบุคลากร
Models)
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.3 รู ปแบบการสอนโดย
5.2 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแล้ว
เพือ่ นร่ วมงาน (Peerกลับมาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับใน
Coaching)
สถานศึกษา
เพื่อนร่ วมงานที่ทางาน
5.3 ส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน แล้วนา
ร่ วมกันจะช่วยสะท้อนภาพ
ของการทางานและจะช่วยให้ ผลการวิจยั มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ น
บุคลากรเกิดการเรี ยนรู ้และ การสัมมนาโดยมีวทิ ยากรจากหน่วยงาน
ผูใ้ ห้ความรู ้มาเป็ นพี่เลี้ยง
การพัฒนาทักษะใหม่ๆได้
5.4 นิเทศการจัดการเรี ยนรู้ของบุคลากร
อย่างรวดเร็ ว
ภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4.4 รู ปแบบผู้สนับสนุน
ทั้งการนิเทศด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นิเทศ
(Advocacy)
บุคลากรนาประสบการณ์จาก ด้วยบุคลากรที่ทาหน้าที่สอนด้วยกัน จัด
เอกสารที่หลากหลายให้คน้ คว้าเพิ่มเติม
เข้าไปมีส่วนร่ วมนาเสนอ
ความคิดใหม่ๆหรื อการเข้า รวมกลุ่มแบ่งปั นความรู ้จากบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และระหว่างบุคลากรภายใน
ร่ วมสัมมนามาใช้ในการ
สถานศึกษากับบุคลากรภายนอก
ทางานของตนและนา
สถานศึกษา
ประสบการณ์ของตนมา
ถ่ายทอดให้บุคลากรอื่นๆ
ผ่านการบรรยายในการ
สัมมนา
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ผลผลิต
1. ผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจ
ต่อผลการพัฒนา

ต้ นแบบรู ปแบบการพัฒนา
รู ปแบบผู้นาทาง ผู้ผลักดัน
(Driver Navigator Model)
ข้ อ 3 การประเมิน
(Assessment) ใช้ผลการ
เรี ยนรู ้ประเมินผูเ้ รี ยนว่า
เป็ นไปตามจุดประสงค์
ระหว่างบทเรี ยน ผูน้ าทางจะ
รับบทบาทหลักในการ
ประเมินผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตาม
ผลการเรี ยนรู้
รู ปแบบผู้นาทาง ผู้ผลักดัน
(Driver Navigator Model)
ข้ อ 3 การประเมิน
(Assessment) ใช้ผลการ
เรี ยนรู ้ประเมินผูเ้ รี ยนว่า
เป็ นไปตามจุดประสงค์
ระหว่างบทเรี ยน ผูน้ าทางจะ
รับบทบาทหลักในการ
ประเมินผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตาม
ผลการเรี ยนรู้
ข้ อ 4 การประเมินแหล่งทีม่ า
(Evaluation - Principle)
ทาความตกลงเกี่ยวกับข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อให้การวางแผน
การสอน และการประเมิน
ครบวงจรเป็ นวัฏจักร
ข้ อ 5 การประเมินวิธีการ
(Evaluation - Mechanism)

กระบวนการการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. ประเมินผลหลังการพัฒนา
6.1 ผลจากการอบรมพัฒนาครู
6.2 ผลจากความพึ ง พอใจต่ อ การอบรม
และการพัฒนาครู

7. ประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา
7.1 ประเมินผลลัพธ์ที่บุคลากรได้รับกับ
จุดประสงค์ที่วางไว้ตามแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษาร่ วมกับหน่วยงาน
ผูใ้ ห้ความรู้
7.2ประเมินหลักการเกี่ยวกับความ
สอดคล้องของการวางแผนการให้ความรู้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจของ
บุคลากรครบวงจรเป็ นวัฏจักร
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ต้ นแบบรู ปแบบการพัฒนา

กระบวนการการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผูน้ า / ผูผ้ ลักดันจะเริ่ มให้
ข้อมูลย้อนกลับต่อวิธีการ
เรี ยนรู้ ผูผ้ ลักดันจะให้การ
เสริ มแรงด้วยข้อมูลเชิงบวก
เทียบเคียงกับมาตรฐาน
รายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สนับสนุน
รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ
1. สารวจและวิเคราะห์ ความต้ องการของครู และผู้บริ หาร
1.1 สารวจความต้องการพัฒนาของครู และผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาทางวิชาการ เพื่อเป็ น
ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนพัฒนา
1.2 สารวจความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนา
1.3 นาข้อมู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกับ บริ บ ทของสถานศึ กษา บุ ค ลากร
(จ านวนบุ ค ลากร คุ ณ วุ ฒิ ต าแหน่ ง งาน) อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี งบประมาณ อาคารสถานที่ ม า
ประกอบการพิจารณา
1.4 นาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้เกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากรที่ให้
ความรู้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมาประกอบการพิจารณา
2. ร่ วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร
สถานศึ ก ษาและมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ร่ ว มมื อ กัน จัด ท าแผนพัฒ นาบุ ค ลากรของ
สถานศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้รวบรวม
3. จัดทาหลักสู ตรพัฒนาบุคลากร
จัดทาหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบการฝึ กอบรม ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
หลักสู ตรการพัฒนาเพิ่มคุ ณวุฒิ หลักสู ตรการพัฒนาเพิ่มวิทยฐานะครู และผูบ้ ริ หาร หลักสู ตรการ
พัฒนาครู และผูบ้ ริ หารด้านอื่น ๆ
4. สร้ างทัศนคติความจาเป็ นในการพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา
การพัฒนาตนเอง หรื อ การพัฒนาบุคลากรในหน่ วยงาน เป็ นภาระงานสาคัญของทุ ก
หน่วยงาน ฉะนั้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องสร้างทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับความ
จาเป็ นในการพัฒนาตนเอง สร้ า งแรงจู งใจให้เกิ ดความรู ้ สึกต้องการพัฒนา ผลดี ของการพัฒนา

80

ตนเอง การยอมรับในความรู้ ความสามารถของผูร้ ่ วมงานในสถานศึกษาเดี ยวกัน เนื่ องจากการ
พัฒนาบุคลากรมีท้ งั การพัฒนาโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน ดังนั้น
การเปิ ดใจยอมรับความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน จึงเป็ นขั้นตอนสาคัญอีกขั้นหนึ่ง
5. ดาเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรทีก่ าหนด
5.1 การให้ความรู ้ผา่ นการอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้วยบุคลากร
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.2 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับใน
สถานศึกษา
5.3 ส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน แล้วนาผลการวิจยั มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ น
การสัมมนาโดยมีวทิ ยากรจากหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้มาเป็ นพี่เลี้ยง
5.4 นิเทศการจัดการเรี ยนรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทั้ง การนิ เทศด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา นิ เทศด้วยบุ ค ลากรที่ ท าหน้า ที่ ส อนด้วยกัน จัดเอกสารที่
หลากหลายให้คน้ คว้าเพิ่มเติม รวมกลุ่มแบ่งปั นความรู ้จากบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษากับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา
6. ประเมินผลหลังการพัฒนา
6.1 ผลจากการอบรมพัฒนาครู
6.2 ผลจากความพึงพอใจต่อการอบรมและการพัฒนาครู
7. ประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา
7.1 ประเมินผลลัพธ์ที่บุคลากรได้รับกับจุดประสงค์ที่วางไว้ตามแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษาร่ วมกับหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้
7.2 ประเมินหลักการเกี่ยวกับความสอดคล้องของการวางแผนการให้ความรู ้ ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจของบุคลากรครบวงจรเป็ นวัฏจักร

ตอนที่ 6 เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
อัญ ชนา พานิ ช (2550) ได้ท าการวิ จ ัย เรื่ อ ง องค์ป ระกอบประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า องค์ประกอบประสิ ทธิ ผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมการบริ หาร 2) ความพึงพอใจในการทางาน 3) สภาพแวดล้อม
ภายในองค์ก าร 4) เทคโนโลยี 5) ความผูก พันต่ อองค์ก าร 6) โครงสร้ า งองค์ก าร ประสิ ท ธิ ผ ล
องค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมาก และความผูกพันต่อองค์การเป็ นองค์ประกอบที่มี
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อิทธิ พลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่ วนสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
พฤติ ก รรมการบริ ห ารและโครงสร้ า งองค์ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลองค์ก ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิ สั ณห์ นุ่ น เกลี้ ย ง (2554) ได้ท าการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ ส าหรั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า รู ปแบบการบริ หารเชิ งกลยุทธ์สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย
10 ด้าน คือ 1) ด้านแนวคิดและหลักการการบริ หารเชิงกลยุทธ์ 2) ด้านการนามหาวิทยาลัยโดยผูน้ า
ระดับสู ง 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 4) ด้านการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ 5) ด้านการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ 6) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7) ด้านการวัด 8) ด้านการวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู ้ ด้า นมุ่ ง เน้นบุ ค ลากร 9) ด้า นการจัดการกระบวนการ และ 10) ด้า นผลลัพ ธ์ ซึ่ ง
องค์ประกอบในแต่ละด้านของรู ปแบบการบริ หารเชิงกลยุทธ์สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีความ
เหมาะสม และสามารถนาไปใช้ได้จริ งในการบริ หารเชิงกลยุทธ์สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แพรัตน สบเสถี ยร (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การนาเสนอรู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์
ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในยุ ค ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ได้ศึ ก ษารู ป แบบการพัฒ นา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว พบว่า รู ปแบบการพัฒนา
โดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน ส่ วนรู ปแบบหลักในการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พึงประสงค์ก็ยงั คงนิยมการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน
ลัดดา ศิลาน้อย และคณะ (2554) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนา
วิชาชี พ ครู ใ นภู มิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน พบว่า รู ป แบบการบริ หารจัดการเพื่ อพัฒนา
วิชาชี พครู 5 รู ปแบบ คือ รู ปแบบการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการที่ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการจัดการ
เรี ยนรู้ (School – Based Management : SBM) การใช้ชุดการเรี ยน (Instructional Module) การเรี ยน
ผ่านบทเรี ยนออนไลน์ (Web-Base Instructional) การฝึ กอบรมโดยการจัดตั้งกลุ่มเครื อข่าย (NetWork) และการนาผลการฝึ กอบรมมาใช้ในการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท โดย
ผูส้ อนในภู มิ ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อตอนบน ส่ วนใหญ่ เห็ นด้วยกับ รู ป แบบการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิ บ ัติ ก ารโดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นฐานในการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ มี ข้ ัน ตอนการด าเนิ น งานภายใต้
กระบวนการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร ประกอบด้ว ย ขั้นวางแผน ขั้น กระบวนการ ขั้นนิ เ ทศติ ด ตาม
ประเมินผล และขั้นปรับปรุ ง พัฒนา
สุ บิ น ยุ ร ะรั ช (2554) ได้ ท าการวิ จ ัย เรื่ อง ความ พร้ อ มในการพัฒ นาบัณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน พบว่า
1. อาชี พที่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนคาดหวัง มีจานวน 16 สาขา ส่ วนคุ ณลักษณะของ
บัณฑิตที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนคาดหวัง มีจานวน 3 ด้าน 26 คุณลักษณะ ได้แก่ (1) ด้านพุทธิ
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พิสัย จานวน 12 คุ ณลัก ษณะ (2) ด้านจิ ตพิสัย จานวน 8 คุ ณลัก ษณะ และ (3) ด้านทัก ษะพิ สัย
จานวน 6 คุณลักษณะ
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีความพร้อมร้อยละ 49.48 ในการพัฒนาเพื่อ
รองรั บประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น ได้แก่ (1) ด้านอาชี พ มีความพร้ อมร้ อยละ 30.91 (2) ด้า น
คุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ต มี ความพร้ อมร้ อยละ 64.34 (ด้านพุทธิ พิ สัย ร้ อยละ 61.82 ด้านจิตพิสัย
ร้อยละ 58.86 และด้านทักษะ ร้ อยละ 76.67) และ (3) ด้านกิ จกรรมการผลิ ตและพัฒนาคุ ณภาพ
บัณฑิต มีความพร้อมร้อยละ 53.20 (ด้านสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 59.40 ด้านหลักสู ตร ร้อยละ
54.60 ด้านการเรี ยนการสอน ร้อยละ 52.60 ด้านอาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 51.80 และด้านการ
แนะแนวอาชีพและการทางานในประเทศกลุ่มอาเซี ยน ร้อยละ 48)
3. ความต้อ งการจ าเป็ นในการพัฒ นาคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต มี 3 ด้า น โดยเรี ยงตามอัน ดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ความต้องการจาเป็ นด้านอาชี พ (2) ความต้องการจาเป็ น
ด้านกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ (3) ความต้องการจาเป็ นด้านคุณลักษณะของ
บัณฑิต สาหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการผลิตและ
พัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปิ ดเสรี ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมีจานวน 9 ข้อ
โสพิศ คานวณชัย (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของสานักงาน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย และตัว แบบประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบตั ิงานของสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ปั จจัยที่มีความสาคัญ
สู งสุ ดจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ได้ 3 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ
และปั จจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นามาสร้างเป็ นสมการตัวแบบประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิ งาน
ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในประเทศไทย ทั้ง นี้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มี ส่วนร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นในการวางแผน และพิจารณา
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน สร้างและส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์การ ให้รู้จกั การทางานเป็ นทีม มีจิตสาธารณะ
และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่ อง
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ และคณะ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนานโยบายการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สาเหตุปัญหาการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา คือ
1. ขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
2. ขาดระบบบริ หารจัดการที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
3. ขาดระบบสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน
4. ขาดระบบการส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
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5. ครู ขาดขวัญกาลังใจในการทางาน
6. ขาดระบบส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
7. ขาดระบบและกลไกในการบริ หารจัดการที่ดี
ทั้ง นี้ ได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาทางเลื อ กข้อ เสนอเชิ ง นโยบายการพัฒนาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1. จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึ ก ษาให้มี คุณ ภาพสามารถจัด การเรี ย นการสอน การบริ ห ารจัด การและสนับ สนุ นการจั ด
การเรี ยนการสอนที่ ส่ งผลถึ งคุ ณภาพผูเ้ รี ย นได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ 2. พัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. จัดระบบการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนให้เอื้อต่อการปฏิ บตั ิงานของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และ 4. จัดระบบการเสริ มสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชี พของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
พิณสุ ดา สิ ริธรังศรี (2556: 80) ได้ทาการวิจยั และพัฒนา เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารจัดการ
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งได้ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ญี่ปุ่น พบว่า กฎหมายกาหนดให้ครู ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาโดยแบ่งเป็ น ครู บรรจุใหม่พฒั นา
ตนเองภายใต้ก ารนิ เทศของครู พี่ เ ลี้ ย งและผูบ้ ริ หาร ส่ วนครู ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนมา 10 ปี
จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู ้และทักษะใหม่ในการเรี ยนการสอน
ฤตินนั ท์ สมุทร์ ทยั (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การวิจยั นาร่ องการพัฒนาหลักสู ตรการผลิต
ครู สาหรับศตวรรษที่ 21 พบว่า
1. ผลการสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต ครู ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 พบว่ า
องค์ ป ระกอบของหลัก สู ต รการผลิ ต ครู ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ควรมี 5 องค์ป ระกอบ คื อ 1)
ความสามารถพื้ นฐานทางจริ ยธรรม (Ethical Underpinning) 2) ความรู้ ที่ จาเป็ นสาหรั บการ
ดารงชีวิต (Knowledge) 3) ความสามารถในการคิด (Thinking) 4) ความสามารถในการนาตนเอง
(Leadership) และ 5) สมรรถนะที่ จาเป็ นในการประกอบวิชาชี พครู (Competency) โดยเขียนในรู ป
ของสมการได้วา่ Well-Educatedness = E (K+ T + L + C) และจากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
หลัก สู ต รการผลิ ต ครู ข องคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ที่ ใ ช้ใ นปั จจุ บ นั กับ แนวคิ ด
องค์ประกอบของหลักสู ตรการผลิตครู สาหรับศตวรรษที่ 21 พบว่า มีความสอดคล้องกัน แต่ในการ
นาแนวคิดหลักสู ตรไปปฏิ บตั ิยงั ไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ครอบคลุ มทุกองค์ประกอบในทุกวิชา
ของหลักสู ตร

84

2. ผลการนาแนวคิดหลักสู ตรการผลิตครู สาหรับศตวรรษที่ 21 ไปพัฒนาและทดลองใช้ใน
การจัด การเรี ย นการสอนกับ นัก ศึ ก ษาแล้ว พบว่ า สามารถพัฒ นาผู ้เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลัก ษณะตาม
องค์ประกอบของหลักสู ตรการผลิตครู สาหรับศตวรรษที่ 21 ได้เป็ นอย่างดี
3. ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาหลักสู ตรการผลิตครู สาหรับ ศตวรรษที่ 21
ได้ขอ้ เสนอ ดังนี้
3.1 หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตครู เช่ น สานักงานเลขาธิ การคุ รสภา สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์
/ ศึกษาศาสตร์ ควรขานรับแนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรการผลิตครู สาหรับศตวรรษที่ 21 ได้จากการ
วิจยั ครั้งนี้ โดยร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชี พครู ให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาหลักสู ตรผลิตครู ได้แก่
3.2.1 คณะศึ ก ษาศาสตร์ / ครุ ศ าสตร์ เป็ นหน่ วยงานที่ รั บ ผิดชอบในการผลิ ตครู
โดยตรง ควรกาหนดเป้ าหมายของการผลิ ตครู และกาหนดคุ ณลักษณะที่สาคัญเพื่อเป็ นเอกลักษณ์
ของบัณฑิตครู โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจที่ตรงกันให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตครู สาหรับศตวรรษ
ที่ 21
3.2.2 สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนาหลักสู ตรของสาขาวิชาควร
ทาความเข้าใจในเป้ าหมายการผลิ ตครู และคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตครู สาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่ อ
นาไปใช้ในการจัดทาหลักสู ตร และการนาหลักสู ตรไปใช้
3.2.3 อาจารย์ผสู ้ อนควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง
และการนาหลักสู ตรไปใช้ โดยเน้นการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั ศึกษาครุ เกิ ดทักษะครุ เพื่อศิษย์ไทย
ในศตวรรษที่ 21 ที่ยดึ หลัก “สอนน้อย เรี ยนมาก” เช่นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบ PBL หรื อ
RBL ฯลฯ
สุ วมิ ล ว่องวาณิ ช และคณะ (2556: 1-8) ได้วจิ ยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ กิจกรรมพัฒนาตาม
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พทางการศึ กษาของคุ รุสภา
พบว่า
1. ผลการสังเคราะห์ เอกสารต่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับรายการกิ จกรรมการพัฒนาตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพื่อการขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พทางการศึกษา เมื่อเทียบเคียง
กับรายการกิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของคุรุสภา จานวน 12 รายการ พบว่ามีความ
สอดคล้องกัน จานวน 10 รายการ และจ านวน 2 รายการที่ ไ ม่ ส อดคล้องกัน คื อ “การผ่า นการ

85

ประเมิ นหรื ออยู่ระหว่างการพิจารณาประเมิ นเพื่อให้มีหรื อเลื่ อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น” และ “การ
ได้รั บ คัด เลื อ กให้ ไ ด้รับ รางวัล ของคุ รุ ส ภาหรื อ ของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาอื่ น ” และเอกสาร
ต่างประเทศมีรายการเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ “การได้รับการประเมินมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยได้
ใบรับรองจากการประเมินมาตรฐานวิชาชี พด้านการสอนที่เกี่ ยวข้องกับรายวิชาที่ตนเองสอนจาก
NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards) และ “การมีภาระงานที่ได้รับการ
อนุมตั ิโดยเขตพื้นที่การศึกษาและมีเอกสารที่แสดงความเป็ นมาตรฐาน”
2. ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้กิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพื่อการขอต่ออายุ
ใบประกอบวิชาชีพของคุรุสภา
ผลการก าหนดน้ า หนัก คะแนน (ระดับ คุ ณภาพ) ของตัวบ่ ง ชี้ กิ จกรรมการพัฒ นาตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน พบว่า จากการกิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของคุรุสภา
สามารถแบ่งลักษณะของมาตรฐานการปฏิบตั ิงานออกได้เป็ น 3 ชุด คือ มาตรฐานความรู ้ทางวิชาชี พ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (การยกย่อง การยอมรับในวงวิชาชีพ และการพัฒนาผูเ้ รี ยน) และมาตรฐาน
การปฏิ บ ตั ิ ต น และสามารถก าหนดน้ า หนัก คะแนน (ระดับ คุ ณภาพ) ของตัว บ่ ง ชี้ กิ จกรรมตาม
ลักษณะของมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามกลุ่มประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของ คุรสภา ได้
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กลุ่มผูบ้ ริ หารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. ควรมีการตรวจสอบและทบทวนความเหมาะสมของรายการกิจกรรมตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน จานวน 12 กิจกรรม เนื่ องจากบางข้อรายการไม่สมารถสะท้อนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ได้ชัดเจน และบางกิ จ กรรมมี ค วามซ้ า ซ้อน การก าหนดกิ จกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานควรเป็ นกิจกรรมที่สะท้อนการปฏิบตั ิงานในลักษณะ “Performance” ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยน
2. ควรศึกษาวิจยั และตรวจสอบ (Validation) ตัวบ่งชี้ และน้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน
การปฏิ บตั ิงานที่พฒั นาขึ้นกับสภาพการปฏิ บตั ิจริ งของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม
เพื่อให้สามารถนาตัวบ่งชี้ และน้ าหนักคะแนนของมาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานที่ พฒั นาขึ้นไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง
3. ผลการวิจยั พบว่า รายการกิ จกรรมที่ ผูป้ ระกอบวิช าชี พทางการศึ ก ษาส่ วนใหญ่ มีก าร
ดาเนินงาน คือ การทาวิจยั ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการศึกษา การเข้า
ฟั งการบรรยาย อภิปราย ประชุ มปฏิบตั ิการ และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่รายการมาตรฐานการปฏิบตั ิงานรายการอื่นยังมี
การดาเนินงานระดับน้อย ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรได้มีการส่ งเสริ ม สนับสนุน หรื อ

86

เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษาได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่กาหนดเพิ่ม
มากขึ้ น เพื่ อเป็ นการเพิ่ มช่ องทางส าหรั บให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พ ทางการศึ ก ษาได้ใ ช้เป็ นแนวทาง
สาหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้มากที่สุด

งานวิจัยและบทความต่ างประเทศ
Baurain (2013) ได้ศึ ก ษาโปรแกรมพัฒนาการเล่ า เรื่ องของครู ใ นการสั ม มนาผูส้ าเร็ จ
การศึกษาของเวียตนาม พบว่า หน่วยงานพัฒนาครู ภาษาอังกฤษให้ใช้ภาษาได้เท่าเทียมกับภาษาที่
สองหรื อภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Second or Foreign Language - TESL) มี
จุดประสงค์ที่จะศึกษาผูเ้ ข้ารับการพัฒนาครู จากการสัมมนาผูส้ าเร็ จการศึกษาผูส้ อนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่ า งประเทศในเวี ย ตนามด้า นหลัก สู ต ร การประพันธ์ และการสอนภาษาด้วยวิธี ก าร
วิเคราะห์หลักสู ตร ให้เขียนบันทึกประจาวันอย่างมืออาชี พ การทาแฟ้ มสะสมงาน การบันทึกข้อมูล
ประจาวัน การเขียนมอบหมายงาน การเขียนแผนการสอน และโครงงานกลุ่ม การศึกษามุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างมืออาชี พจากประสบการณ์ ชีวิตที่ได้รับ ดังนั้น การพัฒนาครู จะไม่ได้อยู่เพียงการสร้าง
ทักษะเท่านั้น แต่ตอ้ งเป็ นกระบวนการหลายมิติในการพัฒนาด้วยการสร้างกรอบของปั ญหาระหว่าง
บุคคลและกระตุน้ ให้สร้างเรื่ องราวจากประสบการณ์ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ต่อไป
Bayar (2014) ได้ทาการวิจยั องค์ประกอบของกิจกรรมพัฒนาประสิ ทธิ ผลความเชี่ ยวชาญ
ในรู ปแบบข้อสัญญาทัศนคติของครู จากการศึกษาครู ประถมศึกษาในเมืองใหญ่ของประเทศตุรกี
พบว่า ความพร้ อมในการทางานของครู สั มพันธ์ ก ับความส าเร็ จของนัก เรี ยนมี การจัดอบรมเพื่ อ
พัฒนาความเชี่ยวชาญในการสอน จากการศึกษาเอกสารของกระทรวงศึกษาธิ การ และการรวบรวม
ข้อมูลพบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญ คือ
1. ความต้องการคงอยูข่ องอาชี พครู
2. ความต้องการคงอยูข่ องโรงเรี ยน
3. ความสัมพันธ์ของครู ในการออกแบบ/วางแผนกิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญ
4. กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสการมีส่วนร่ วม
5. ระยะเวลาของความตกลง
6. ครู ผมู้ ีคุณภาพสู ง
Liljedahl (2014: 109) ได้ทาการศึกษาสิ่ งที่ครู ตอ้ งการสู่ การเป็ นครู มืออาชี พทางการเรี ยนรู ้
โดยศึกษาวิธีการเรี ยนรู ้ สู่การเป็ นครู มืออาชี พ 5 วิธี คือ การศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท การเข้ากลุ่ม
เรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคอุปนัย การศึกษาดูงานโรงเรี ยนอื่น การเรี ยนรู้เป็ นทีม และการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
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จากการศึกษาบ่งชี้วา่ ครู ตอ้ งการวิธีการคิดใหม่ดว้ ยการมีผอู ้ านวยความสะดวก เท่า ๆ กับ การอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะนาไปสู่ การเป็ นครู มืออาชีพ
Reid (2014) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจของครู ดว้ ยเทคนิ คการไต่สวนเป็ นฐาน
ในโรงเรี ยนโครงการหุ ้นส่ วนถ่ายโอนความรู ้ (Knowledge Transfer Partnership - KTP) พบว่า โดย
ทฤษฎีครู มีความเข้าใจในวิธีการสอนแบบไต่สวน องค์ประกอบหลักของครู คือ สังคม และบริ บท
ทางวัฒนธรรม ลดการฝึ กสอนที่นาไปสู่ การสอนแบบไต่สวนเทียม ความคิดรวบยอดของกิจกรรม
ภายในและกิจกรรมตามสัญญาเป็ นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลในการปรับหลักสู ตรและเรี ยนรู ้
สู่ ครู มืออาชีพ
Wang (2014: 12) ได้ศึกษาการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการพัฒนาชุ มชนความรู ้เชิ งธรรมชาติ
และความก้ า วหน้ า ของครู มื อ อาชี พ ในชั้ น เรี ยนของสิ ง คโปร์ พ บว่ า ความพยายามได้ ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรี ยนจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า สาหรับการเติบโตอย่างมืออาชี พของ
ครู แสดงตัวอย่างของขั้นตอนของการพัฒนาครู และกลยุทธ์ในการฝึ กปฏิบตั ิในห้องเรี ยน มีการใช้
แบบจาลองที่เชื่อมต่อระหว่างกันของการเติบโตอย่างมืออาชี พของครู และแนะนาครู เป็ นรายบุคคล
ซึ่ งจะช่วยพัฒนาทักษะความรู ้ไปด้วยกันกับนักเรี ยน
Hwang (2014) ได้ศึกษาอิทธิ พลของสภาพแวดล้อมระบบนิ เวศของการศึกษาของครู ใน
การพัฒนาอย่างมื ออาชี พของการศึ กษาของครู ในเกาหลี ใต้พบว่า การศึ กษาของครู ในเกาหลี ใต้มี
ความเกี่ ยวพันกับการพัฒนาอย่างมืออาชี พ ซึ่ งมีความเกี่ ยวพันต่ออิ ทธิ พลของการจัดการวิจยั โดย
โลกาภิบาล การเมือง สังคม และสถาบันที่มีอิทธิ พลต่อกัน โลกาภิบาลมีอิทธิ พลผ่านสภาพแวดล้อม
ที่ต่ ากว่าตามลาดับและปรากฏอย่างเป็ นรู ปธรรมในด้านของนโยบายที่มีผลกระทบต่อการทางาน
ด้า นการศึ ก ษาของครู ผลของสภาพแวดล้อ มที่ ส นับ สนุ น ความส าเร็ จ ทางวิช าการในระดับ ที่
หลากหลายของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของการศึกษาของครู การศึกษาครู ในเกาหลีใต้ตอ้ งการ
การสื่ อสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sclafani (2015: 8-13) ได้เขียนบทความ เรื่ อง การคัดเลือกครู อย่างรอบคอบของประเทศ
สิ งคโปร์ (Singapore choose Teachers carefully)
สิ งคโปร์ เป็ นประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการคัดสรรครู ทั้งนี้ สิงคโปร์ มีแนวทาง
ผลัก ดัน ให้ก ารศึ ก ษาประสบความส าเร็ จ คุ ณ ภาพของการสอบแบบมื อ อาชี พ เป็ นเป้ าหมายที่
สอดคล้อ งกับ นโยบายของระบบการศึ ก ษาสิ ง คโปร์ มี ห น่ วยงาน สถาบันการศึ ก ษานานาชาติ
(National Institute for Education – NIE) ทางานขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิ การ ทาหน้าที่ พัฒนา
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ปรับปรุ งหลักสู ตรฝึ กหัดครู หลักสู ตรครู ระดับปริ ญญาตรี และพัฒนาครู เป็ นครู มืออาชี พ เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ ผูท้ ี่จะเป็ นครู จะเลือกจากผูท้ ี่มีผลการเรี ยนค่อนข้าง
สู งในชั้นปี สุ ดท้ายเกรด 12 ไม่เกิน 3 ลาดับแรกเข้ามาสมัครเป็ นครู ภายหลังจากผ่านการสัมภาษณ์
สังเกตการควบคุ ม อารมณ์ ความรับผิดชอบ มีความเต็มใจที่จะเรี ยน มีทกั ษะการสื่ อสารเพื่อเป็ น
ครู ที่ดีเข้าเป็ นนักศึกษาครู ผูเ้ ข้าศึกษาวิชาครู จะได้การสนับสนุนและผลักดันให้ประสบความสาเร็ จ
ในการศึ ก ษา เนื้ อหาที่ เ รี ย นจะครอบคลุ ม สาขาทางศึ ก ษาศาสตร์ การแนะแนวและการพัฒ นา
บุคลิกภาพ ว่าที่ครู จะต้องเข้ารับการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาที่หลากหลายชุ มชน โดย NIE
จะมีบทบาทในการสนับสนุน ให้คาแนะนาการทางานและการฝึ กประสบการณ์
กระบวนการรับครู เข้าสู่ ตาแหน่ งจะมีการเตรี ยมตัวครู ต้ งั แต่ปีแรกของการปฏิ บตั ิงาน โดย
ครู จะใช้เวลาร้อยละ 80 ในการศึกษางาน และเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ของครู ที่ปฏิ บตั ิงานอยู่เดิ ม
เตรี ยมการท าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยครู ที่ ปฏิ บ ตั ิ งานเดิ มจะทาในบทบาทพี่ เลี้ ย งและคอยให้
คาแนะนา หลังจากนั้นจึงจะเริ่ มปฏิบตั ิงานสอนในบทบาทหน้าที่ครู
ระบบการบริ หารอาชีพของสิ งคโปร์ จะพัฒนาภายใต้ความต้องการของนักเรี ยนและครู ครู
ในสิ งคโปร์ เป็ นอาชีพทีมีการแข่งขันมากและครู ที่มีความสามารถส่ วนหนึ่ งเกษียณระหว่างปี 19601970 (พ.ศ. 2503- 2513) ท าให้ เ กิ ด แนวคิ ด ในการเก็ บ รั ก ษาคนที่ มี คุ ณ ภาพในระบบ ท าให้
กระทรวงศึกษาธิ การ กาหนดให้มีการวางแผนอาชี พและเส้นทางสู่ ครู มืออาชี พ (Education Service
Professional Development and Career Plan (Edu-Pac), 2011) เมื่อปี 2554 มีองค์ประกอบ 3 ขั้น
1. เป้ าหมายการสอน (Teaching Track) ครู จะท าหน้า ที่ ใ นชั้น เรี ย นและพัฒนาสู่ ค รู
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. เป้ าหมายภาวะผูน้ า (Leadership Track) ครู จะต้องอยูใ่ นบทบาทเป็ นผูน้ าทั้งในโรงเรี ยน
และกระทรวงศึกษาธิการ
3. เป้ าหมายพิเศษ (Special Track) ครู จะมีส่วนร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิ การและกลายเป็ น
แกนหลักที่แข็งแรงที่มีลกั ษณะพิเศษลุ่มลึกในความรู ้และความสามารถทางทักษะที่จะ
ผลักดันสิ งคโปร์ ให้ไปสู่ การเป็ นผูน้ า
นอกจากนี้ สิ งคโปร์ ยงั ก าหนดสมรรถนะพื้นฐานทางความรู ้ ทักษะและบุ คลิ ก ภาพทาง
อาชี พที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายต่าง ๆ นั้น กระบวนการส่ งเสริ มประกอบด้วยสมรรถนะการวางแผน
(Performance Planning) สมรรถนะการให้คาแนะนา (Performance Coaching) และสมรรถนะการ
ประเมิน (Performance Evaluation)

89

สมรรถนะการวางแผน (Performance Planning) ครู จะเริ่ มต้นจากการประเมินตนเองและ
พัฒนาเป้ าหมายการสอน สร้างนวัตกรรมของเครื่ องมือ และพัฒนาตนเองที่โรงเรี ยนพัฒนาความ
เป็ นมื อ อาชี พ และพัฒ นารายบุ ค คล ในการก าหนดเป้ าหมายนี้ จะต้อ งมี ก ารอภิ ป รายท าความ
ตกลงร่ วมกับทีมบริ หาร จนเป็ นตัวชี้วดั ของแต่ละบุคคล
สมรรถนะการให้คาแนะนา (Performance Coaching) จะทาบทบาทให้คาแนะนาช่วยเหลือ
ระหว่างการปฏิบตั ิงานระหว่างปี การศึกษา
สมรรถนะการประเมิน (Performance Evaluation) จะช่วยประเมินงานเมื่อสิ้ นปี เพื่อเลื่ อน
ไปสู่ ระดับต่อไป บนพื้นฐานของแนวโน้มการประมาณศักยภาพ (Current Estimated Potential –
CEP) ผูท้ ี่ทาบทบาทประเมินศักยภาพปัจจุบนั จะเป็ นทีมงานอาวุโสซึ่ งต้องเคยปฏิบตั ิงานและสังเกต
การปฏิบตั ิงาน ดูแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio)
สิ งคโปร์ ให้ความสาคัญต่อการศึกษาและจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ครู
มีคุณภาพการศึกษาและพัฒนาตนเองด้วยรู ปแบบ แนวคิดหลากหลายต่อการพัฒนาครู ส่ งเสริ มให้
ครู อยูใ่ นระบบ เช่น CONNECT การสร้างความต่อเนื่ องของพันธสัญญาและประสบการณ์ โดยจะมี
การดูแลผลประโยชน์ในรู ปของบานาญหรื อเงิ นตอบแทนเมื่อออกจากการปฏิ บตั ิงาน, GROW
(Growth, Recognition, Opportunity, Well-Being) โปรแกรมนี้ จะเป็ นระบบการเพิ่มรายได้ของครู ที่
เข้าร่ วมโปรแกรมด้วยการปฏิ บตั ิงานพิเศษอย่างเป็ นระบบตามความสามารถและศักยภาพของครู
แต่ละคน, TEACH Framework ขอบเขตของงานนี้จะส่ งเสริ มให้ครู เป็ นครู มืออาชี พผ่านเทคนิ คและ
นวัตกรรม สร้ า งสั ญญาที่ ทาให้ค รู ม นั่ ใจว่าจะมี ผูค้ อยให้ค าแนะนาทั้ง ที่ เป็ นทรั พ ยากรบุ ค คลใน
โรงเรี ยน ผูใ้ ห้คาแนะนาทั้งครู และโรงเรี ยนด้วยระบบออนไลน์ เสริ มสร้างแรงบันดาลใจที่จะทาให้
ครู พฒั นาวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น สร้างโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการเพิ่มตาแหน่งหน้าที่การ
ปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษาและตาแหน่ งพิเศษในกระทรวง จัดการประสานงานให้เกิ ดความสาเร็ จ
ของงาน การใช้ชีวิต ที่ มี ค วามยืดหยุ่น มี ก ารเตรี ย มคู่ มื อการจัดการในแต่ ล ะระดับ ของชั้นเรี ย น
หลัก สู ต ร ภาระหน้า ที่ ง านในโรงเรี ย น เพื่ อลดหน้าที่ งานหลัก ของครู เป็ นต้น ทั้ง นี้ หน่ วยงาน
ทางการศึกษาของสิ งคโปร์ จะมีโปรแกรม โครงการ ยุทธวิธีที่แตกต่างกันในแต่ละปี ซึ่ งจะเป็ นส่ วน
ช่วยและผลักดันให้ครู ไปสู่ การพัฒนาตนเองเพื่อนาสิ งคโปร์ ไปสู่ การเป็ นผูน้ า

ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดทฤษฎีมาเป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ดังนี้
1. การศึ กษาสภาพปั จจุ บนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ แนวคิ ดทฤษฎี
ระบบ (ทรงพล เจริ ญคา, 2555: 335-336 และทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2552: 153-157) ประกอบด้วย

90

ปั จจัยนาเข้า (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ผลผลิต (Output) และ
ผลสะท้อนกลับ (Feedback)
2. จากการวิเคราะห์ ทฤษฎีระบบ (System Theory) รู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
คณาจารย์ของ Orlich รู ปแบบหลักที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน (TrainerBased Models) รู ปแบบย่อยที่ 1 รู ปแบบการแลกเปลี่ยน (Exchange) รู ปแบบย่อยที่ 2 การประสาน
ความร่ วมมื อ (Linking –Agent) รู ป แบบย่อยที่ 3 รู ป แบบการสอนโดยเพื่อนร่ วมงาน (PeerCoaching) รู ปแบบย่อยที่ 4 รู ปแบบผูส้ นับสนุ น (Advocy) รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอน
เนื้ อหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching–SKfT) ของ White และรู ปแบบผูน้ าทาง ผูผ้ ลักดัน
(Driver Navigator Model) ของ Wilson and Bolster รวมถึงการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนา
ครู บริ บทภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาครู คือ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่ งอนาคตใหม่การศึกษา
เพื่ อ ศตวรรษที่ 21 ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ปั จ จัย ส าคัญ ของรู ป แบบการพั ฒ นาครู ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ประสานความร่ วมมือ (Linking Agent) สร้างทัศนคติทางบวก (Attitude)
ดาเนินการพัฒนา (Development) และประเมินผลการดาเนินงาน (Assessment and Evaluation)
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แผนภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั
สิ่ งแวดล้อมภายใน
สภาพปัจจุบัน
ปัจจัยนาเข้ า
- คณาจารย์ผใู ้ ห้การพัฒนา
- ผูร้ ับการพัฒนา
- ปั จจัยพื้นฐานที่ใช้ใน
การพัฒนา
- หลักสูตร
กระบวนการพัฒนาครู
- การพัฒนาหลักสูตร
- การบริ หารหลักสูตร
- การดาเนินงานพัฒนาครู
- การติดตามประเมินผล
การพัฒนาครู
ผลผลิตจากการพัฒนาครู
- ผลการพัฒนาครู ตาม
วัตถุประสงค์
- ความสอดคล้องกับ
บริ บท
ผลสะท้ อนกลับจาก
การพัฒนาครู
- ปั ญหา/อุปสรรคจากการ
ดาเนินงานพัฒนาครู
- ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับการพัฒนา
-

กระบวนการการพัฒนา
ครู ทสี่ นับสนุนรู ปแบบ
การพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู
-การสารวจและวิเคราะห์
ความต้องการของครู
- การร่ วมมือกันวางแผน
พัฒนาครู
- การจัดทาหลักสูตรพัฒนา
ครู
- การสร้างทัศนคติความ
จาเป็ นในการพัฒนาของครู
ในสถานศึกษา
- การดาเนินการพัฒนาตาม
แผนและหลักสูตรที่กาหนด
- การประเมินผลหลังการ
พัฒนา
- การประเมินความ
สอดคล้องของการพัฒนา

สิ่ งแวดล้อมภายนอก
บริบท
- แนวคิด
เกี่ยวกับทักษะ
เพื่อศตวรรษที่
21
- ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

