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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ
ศึกษาสภาพปั จจุ บนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนารู ปแบบการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมู ล เชิ งปริ มาณจากสองกลุ่ม เป้ าหมาย คื อ คณาจารย์และ
ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวนตัวอย่าง 397 คน และครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวนตัวอย่าง 395 คน สัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 13 คนประชุ มกลุ่มย่อย ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 13 คน โดยนําเสนอผลการวิจยั และ
แปลความหมาย ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผู ้ต อบแบบสอบถาม กลุ่ ม คณาจารย์แ ละผู ้บ ริ หารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 3 สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ตามหัวข้อการพัฒนาความคิดเห็นด้านการพัฒนา
ครู ต ามแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ทัก ษะเพื่ อศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาครู ร องรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 4 ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผู ้ต อบแบบสอบถามตามกลุ่ ม ครู ใ นสถานศึ ก ษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปั จจัยนําเข้า
กระบวนการพัฒนา ผลผลิตการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
ตอนที่ 6 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 7 ความสัมพันธ์ของปั จจัยนําเข้ากับกระบวนการพัฒนาครู และกระบวนการพัฒนา
ครู กบั ผลผลิ ตการพัฒนาครู ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานในมุ มมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ตอนที่ 8 ผลการสัมภาษณ์ เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 9 ผลการดําเนินการประชุมกลุ่มย่อย เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ผู ้ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม คณาจารย์แ ละผู ้บ ริ หารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของคณาจารย์และผูบ้ ริ หาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
อายุ
1. 20-30 ปี
2. มากกว่า 30 ปี -40 ปี
3. มากกว่า 40 ปี -50 ปี
4. มากกว่า 50 ปี
รวม
วุฒิการศึกษา
1. ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
2. ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
3. ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

151
246

38.0
62.0

397

100.0

68
193
97
39

17.1
48.6
24.4
9.8

397

100.0

75
247
75

18.9
62.2
18.9

397

100.0

จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 397 คน พบว่า
เพศ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็ นเพศหญิง 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.0 เพศชาย 151 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.0 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
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อายุข องจํา นวนกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง หมด เป็ นผูท้ ี่ มี ช่ วงอายุม ากกว่า 30 ปี – 40 ปี มากที่ สุ ด
จํานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.6 ส่ วนที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ อายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 39 คน
คิดเป็ นร้อยละ 9.8
ด้านวุฒิการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อจําแนกตามระดับวุฒิการศึกษาจะเป็ นผูท้ ี่จบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโทหรื อเที ย บเท่ า มากที่ สุ ด จํา นวน 247 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 62.2
ผูท้ ี่จบระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าและปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ามีจาํ นวนเท่ากัน 75 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.9
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของคณาจารย์และผูบ้ ริ หาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ)
รายการ
สถานภาพปั จจุบนั ท่านดํารงตําแหน่ง
1. อาจารย์
2. หัวหน้าภาควิชา / ประธานสาขาวิชา
3. ผูบ้ ริ หารคณะ (ผูช้ ่วยคณบดี, รองคณบดี, คณบดี)
4. ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย (ผูช้ ่วยอธิ การบดี, รองอธิ การบดี, อธิ การบดี)
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

330
35
27
5
397

83.1
8.8
6.9
1.2
100.0

จากตารางที่ 3 (ต่อ) สถานภาพปั จจุ บนั ของจํานวนกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อจําแนกตาม
ตํา แหน่ ง งาน ดํา รงตํา แหน่ ง อาจารย์ม ากที่ สุ ด จํา นวน 330 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.1 รองลงมา
ตําแหน่ งหัวหน้าภาควิช า / ประธานสาขาวิช า จํา นวน 35 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.8 ส่ วนตําแหน่ ง
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของคณาจารย์และผูบ้ ริ หาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ)
รายการ
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
1. เกษตรและชีวภาพ
2 วิทยาศาสตร์
3. มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
4. วิทยาการจัดการ
5. ศึกษาศาสตร์ / ครุ ศาสตร์
6. ศิลปกรรมศาสตร์
7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
รวม
ประสบการณ์การสอน
1. 0-5 ปี
2. มากกว่า 5 ปี -10 ปี
3. มากกว่า 10 ปี -15 ปี
4. มากกว่า 15 ปี -20 ปี
5. มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

9
39
27
47
246
7
5
9
8

2.3
9.8
6.8
11.8
62.0
1.8
1.2
2.3
2.0

397

100.0

115
132
77
34
39

29.0
33.2
19.4
8.6
9.8

397

100.0

จากตารางที่ 3 (ต่อ) หน่ วยงานที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์ / ครุ ศาสตร์ มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 246 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.0รองลงมาคณะ
วิทยาการจัดการ จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 น้อยที่สุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน
5 คน ร้อยละ 1.2
ประสบการณ์ การสอนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่ อจําแนกตามประสบการณ์ การสอน
มากกว่า 5 ปี – 10 ปี มากที่สุด จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.2 รองลงมาประสบการณ์การสอน
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0-5 ปี จํานวน 115 คิดเป็ นร้ อยละ 29.0 ส่ วนผูท้ ี่มีประสบการณ์ การสอน มากกว่า 15 ปี – 20 ปี
มีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.6
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของคณาจารย์และผูบ้ ริ หาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ)
รายการ
จํานวน
ร้ อยละ
ตําแหน่งทางวิชาการ
340
85.6
1. อาจารย์
43
10.9
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
10
2.5
3. รองศาสตราจารย์
4
1.0
4. ศาสตราจารย์
รวม
397
100.0
ความถี่การพัฒนาครู ของหน่วยงานท่าน
24
6.0
1. ไม่เคยทํา
73
18.4
2. นาน ๆ ครั้ง
179
45.1
3. ทุกปี การศึกษา
121
30.5
4. ทุกภาคเรี ยน
รวม
397
100.0
ท่านเคยทําหน้าที่ในการพัฒนาครู
1. ไม่เคยทํา
66
16.6
2. ผูเ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาครู (ผูป้ ระสานงาน,
171
43.0
ผูด้ าํ เนิ นงาน)
160
40.4
3. วิทยากร ( ผูป้ ระสานงาน, ผูด้ าํ เนิ นงานและวิทยากร)
รวม
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่ดาํ เนินการ
พัฒนาครู
1. อาจารย์
2. บุคลากรสนับสนุน
3. ทั้งอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
รวม

397

100.0

157
23
217
397

39.5
5.8
54.7
100.0
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ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ก ลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมด เมื่ อ จํา แนกตามตํา แหน่ ง ทาง
วิชาการ อาจารย์มากที่สุด จํานวน 340 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.6 รองลงมาตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 ส่ วนตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวนน้อยที่สุด 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.0
ความถี่ การพัฒนาครู ของหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อจําแนกตามการพัฒนาครู
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารพัฒนาครู ทุ ก ภาคเรี ยนมากที่สุ ด จํานวน 179 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.1
รองลงมาพัฒนาครู ทุกปี การศึกษา จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.5 และไม่พบการพัฒนาครู ใน
หน่วยงานเลย จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0
การทําหน้าที่ในการพัฒนาครู ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ไม่เคยทํา
หน้าที่ในการพัฒนาครู เลยมีจาํ นวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.6 ส่ วนที่เหลือมีหน้าที่ในการพัฒนาครู
ที่ แตกต่ า งกัน ทํา หน้า ที่ ผูเ้ กี่ ย วข้องกับ การพัฒนาครู สู ง สุ ด จํา นวน 171 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.0
รองลงมาทําหน้าที่วทิ ยากร จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.4
บุคลากรในหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ดาํ เนิ นการพัฒนาครู ในจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทั้ง
อาจารย์และบุคลากรสนับสนุ น มีจาํ นวนสู งสุ ด 217 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.9
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็ นของคณาจารย์และ
ผู ้บ ริ ห ารในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เกี่ ย วกับ สภาพปั จ จุ บ ัน ในการพัฒ นาครู ด้า นปั จ จัย นํา เข้า ใน
การพัฒนาครู
ระดับการปฏิบัติ
สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู
X
S
ความหมาย
ปัจจัยนําเข้ าในการพัฒนาครู
4.14 0.80 มีการปฏิบตั ิมาก
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดให้มีหน่วยงานดําเนินการ
พัฒนาครู
3.88 0.89 มีการปฏิบตั ิมาก
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การพัฒนาครู
3.91 0.91 มีการปฏิบตั ิมาก
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําแผนพัฒนาครู ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.91 0.88 มีการปฏิบตั ิมาก
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตรการพัฒนาครู
หลากหลายเรื่ องให้ครู เลือกเข้ารับการพัฒนา
3.85 0.85 มีการปฏิบตั ิมาก
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิ
ให้กบั ครู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกตาม
ความต้องการ
3.84 0.90 มีการปฏิบตั ิมาก
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเตรี ยมบุคลากรให้พร้อมเพื่อ
การพัฒนาครู แต่ละหลักสู ตร
3.82 0.94 มีการปฏิบตั ิมาก
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเตรี ยมงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาครู
8. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาครู มาจากงบประมาณ 3.66 0.98 มีการปฏิบตั ิมาก
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเตรี ยมปั จจัยสนับสนุน

3.86

0.90

มีการปฏิบตั ิมาก

3.76

1.01

มีการปฏิบตั ิมาก

3.86

0.91

มีการปฏิบัติมาก

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถานที่ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีมีความทันสมัยและจํานวนพอเพียง
10. สถานที่ดาํ เนินงานพัฒนาครู ใช้สถานศึกษาที่ครู
ปฏิบตั ิงาน
รวมเฉลีย่
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จากตารางที่ 4 พบว่า สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ดา้ นปั จจัยนําเข้าในการพัฒนาครู โดยเฉลี่ย
อยูร่ ะดับมีการปฏิบตั ิมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.66
– 4.14 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.80 – 1.01) แสดงว่าสภาพปั จจุ บนั ปั จจัยนํา เข้าในการ
พัฒ นาครู มี ก ารปฏิ บ ัติ ม าก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัด ให้ มี ห น่ ว ยงาน
ดําเนิ นการพัฒนาครู ด้วยค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.14 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 รองลงมามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดทําแผนพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตร
การพัฒนาครู หลากหลายเรื่ องให้ครู เลื อกเข้ารับการพัฒนาด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 เท่ากัน ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91 และ 0.88 ตามลําดับ สําหรับงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาครู มาจากงบประมาณ
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด 3.66 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98
เมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่า ค่ า เฉลี่ ย รวมพบว่า มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ควร
ดําเนินการจัดหาหน่วยงานเฉพาะสําหรับดําเนินการพัฒนาครู การจัดทําแผนพัฒนาครู ควรนําข้อมูล
สารสนเทศเกี่ ย วกับ การพัฒนาครู ม าเป็ นข้อมูล ประกอบการพิจารณา หลักสู ตรพัฒนาครู ค วรมี
หลากหลายเรื่ อง
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของคณาจารย์และ
ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ดา้ นกระบวนการพัฒนาครู

สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความรู ้ก่อนการพัฒนาครู
3. การดําเนินการพัฒนาครู ใช้กิจกรรมอบรมและฝึ กปฏิบตั ิ
4. มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครู ของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. นําสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาใช้ในการวางแผนการพัฒนา
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการเพิ่มคุณวุฒิให้กบั ครู ของ

X

ระดับการปฏิบัติ
S
ความหมาย

3.88

0.89 มีการปฏิบตั ิมาก

3.79 0.91 มีการปฏิบตั ิมาก
3.92 0.86 มีการปฏิบตั ิมาก
3.75 0.88 มีการปฏิบตั ิมาก
3.67 0.91

มีการปฏิบตั ิมาก

3.76 0.91

มีการปฏิบตั ิมาก

3.75 0.91

มีการปฏิบตั ิมาก

3.79 0.94

มีการปฏิบตั ิมาก

3.84 0.89

มีการปฏิบตั ิมาก

3.84 0.90
3.96 0.89

มีการปฏิบตั ิมาก
มีการปฏิบตั ิมาก

3.80 0.94

มีการปฏิบตั ิมาก

3.85 0.87

มีการปฏิบตั ิมาก

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู ้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่ง
การเรี ยนรู ้
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏใช้เทคนิ ค Coaching ในการให้
ความรู ้และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความรู ้ภายหลัง
การพัฒนาครู
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินผลงานจากการฝึ กอบรม
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนิเทศ ติดตามผลการอบรมใน
สถานศึกษากลุ่มเป้ าหมาย
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินความสอดคล้องระหว่าง
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สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู

X

ระดับการปฏิบัติ
S
ความหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนินงานพัฒนาครู
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินความสอดคล้องระหว่าง
3.80 0.91
แผนการพัฒนาครู และผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู
3.82 0.91
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
รวมเฉลีย่

3.81

มีการปฏิบตั ิมาก
มีการปฏิบตั ิมาก

0.90 มีการปฏิบัติมาก

จากตารางที่ 5 พบว่า สภาพปั จจุ บนั การพัฒนาครู ด้านกระบวนการพัฒนาครู โดยเฉลี่ ยอยู่
ระดับมี การปฏิ บตั ิ มาก ด้วยค่ าเฉลี่ ย 3.81 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 (ค่าเฉลี่ ยระหว่าง 3.67 –
3.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.86 – 0.94) แสดงว่า สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ดา้ น
กระบวนการพัฒนาครู มีการปฏิบตั ิมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สภาพปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการพัฒนาด้วยค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89
รองลงมาการดําเนิ นการพัฒนาครู ใช้กิจกรรมอบรมและฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยค่าเฉลี่ ย 3.92 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 ส่ วนการนําสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนามีค่าตํ่าสุ ด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
เมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งกว่ า ค่ า เฉลี่ ย รวมพบว่ า กระบวนการพัฒ นาครู
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัด ประชุ ม บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ วางแผนและเตรี ย มการพัฒ นาครู การ
ดํา เนิ นการพัฒนาครู ใ ช้กิ จกรรมอบรมและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เมื่ อสิ้ นสุ ดการพัฒนามี การประเมิ นความรู ้
ผลงานจากการฝึ กอบรม รวมถึ ง ความพึ ง พอใจของผู เ้ ข้า รั บ การพัฒ นาต่ อ กระบวนการพัฒ นา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัดประเมิ นความสอดคล้องระหว่า งวัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ตรและผลการ
ดําเนิ นงานพัฒนาครู รวมถึ งประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของ
ครู
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของคณาจารย์และ
ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ในการพัฒนาครู ดา้ นผลผลิตการพัฒนาครู
สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู
ผลผลิตการพัฒนาครู
1. ความรู ้และทักษะที่ครู ได้รับจากการพัฒนามีความเพียงพอ
ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. ครู มีวฒ
ุ ิการศึกษาเพิ่มขึ้น
3.
4.
5.
6.
7.

ครู มีวทิ ยฐานะเพิม่ ขึ้น
ครู มีความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาครู
ครู จดั ทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพิ่มขึ้น
ครู จดั ทําสื่ อประกอบการสอนเพิ่มขึ้น
ครู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
8. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีการจัดกิจกรรมร่ วมกันทางด้านวิชาการมากขึ้น
9. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเอกสาร ตํารา หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาครู เพิ่มขึ้น
10. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครู ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีการสื่ อสารทางวิชาการผ่านระบบเครื อข่าย
รวมเฉลีย่

X

ระดับการปฏิบัติ
S
ความหมาย

3.93 0.82

มีการปฏิบตั ิมาก

3.91
3.94
3.92
3.86
3.85
3.86

0.84
0.83
0.81
0.91
0.85
0.82

มีการปฏิบตั ิมาก
มีการปฏิบตั ิมาก
มีการปฏิบตั ิมาก
มีการปฏิบตั ิมาก
มีการปฏิบตั ิมาก
มีการปฏิบตั ิมาก

3.80 0.88

มีการปฏิบตั ิมาก

3.80 0.89

มีการปฏิบตั ิมาก

3.77 0.91

มีการปฏิบตั ิมาก

3.86 0.86

มีการปฏิบัติมาก

จากตารางที่ 6 พบว่า สภาพปั จจุ บนั การพัฒนาครู ด้านผลผลิ ตการพัฒนาครู โดยเฉลี่ยอยู่
ระดับมีการปฏิบตั ิมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.77 – 3.94
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.81 – 0.91) แสดงว่า สภาพปั จจุบนั ผลผลิตการพัฒนาครู มีข้ นั ตอน
การทํ า งานที่ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ม ากในทิ ศ ทางที่ น่ า พึ ง พอใจ เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ครู มี
วิท ยฐานะเพิ่ม ขึ้ น ระดับ การปฏิ บ ัติม ากสู ง สุ ด ด้ว ยค่ า เฉลี่ ย 3.94 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.83
รองลงมาความรู ้และทักษะที่ครู ได้รับจากการพัฒนามีความเพียงพอต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.93 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.82 ส่ ว นคณาจารย์ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ครู ข อง
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สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสื่ อสารทางวิชาการผ่านระบบเครื อข่าย มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
3.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมพบว่า ผลผลิตการพัฒนาครู ครู มีความรู ้
และทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน จัดทําสื่ อประกอบการสอนเพิ่มขึ้น มีการทําวิจยั
ในชั้น เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น มี วุ ฒิก ารศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น ครู ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการจัดกิ จกรรมการเรี ย น
การสอน ครู มีวทิ ยฐานะเพิ่มขึ้น ครู มีความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาครู
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายความคิดเห็นของคณาจารย์และ
ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ในการพัฒนาครู ดา้ นผลสะท้อนกลับจาก
การพัฒนาครู
สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู
ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินความสอดคล้องของ
ผลการดําเนิ นงานกับบริ บทของสถานศึกษา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการประเมินความสอดคล้อง
ของผลการดําเนินงานกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการประเมินความสอดคล้อง
ของผลการดําเนินงานกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ
4. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีการนําปั ญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงาน
พัฒนาครู มาพิจารณาปรับปรุ งการดําเนินงาน
5. ครู เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านอื่น ๆ
รวมเฉลีย่

X

ระดับการปฏิบัติ
S
ความหมาย

3.86 0.86

มีการปฏิบตั ิมาก

3.91 0.82

มีการปฏิบตั ิมาก

3.85 0.85

มีการปฏิบตั ิมาก

3.85 0.86

มีการปฏิบตั ิมาก

3.87 0.87

มีการปฏิบตั ิมาก

3.87 0.85

มีการปฏิบัติมาก

จากตารางที่ 7 พบว่า สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู มีผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
อยูใ่ นระดับที่มีการปฏิบตั ิมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.87 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.85
– 3.91 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.82 – 0.87) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดําเนิ นการประเมินความสอดคล้องของผลการดําเนิ นงานกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
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ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3.91 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.82 รองลงมามหาวิท ยาลัยราชภัฏ ประเมิ นความ
สอดคล้อ งของผลการดํา เนิ น งานกับ บริ บ ทของสถานศึ ก ษาด้ว ยค่ า เฉลี่ ย 3.86 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.86 สํ า หรั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ดํา เนิ น การประเมิ น ความสอดคล้อ งของผลการ
ดํา เนิ นงานกับ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมี การนําปั ญหา/อุ ปสรรค จากการดําเนิ นงานพัฒนาครู มาพิ จารณาปรั บปรุ ง
การดําเนินงานมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด 3.85 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และ 0.86 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมพบว่า ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏดํา เนิ นการประเมิ นความสอดคล้องของผลการดําเนิ นงานกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และครู เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านอื่น ๆ
ตอนที่ 3 สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ตามหัวข้อการพัฒนาความคิดเห็ นด้านการพัฒนาครู
ตามแนวคิดทักษะการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาครู รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ตาม
ความคิดเห็นต่อหัวข้อการพัฒนาครู ตามแนวคิดทักษะการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู ตามหัวข้ อการพัฒนา
ความคิดเห็นต่ อหัวข้ อการพัฒนาครูตามแนวคิดทักษะ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
1. การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้
2. การฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3. การฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์
4. การฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
5. การฝึ กทักษะการสื่ อสารและความร่ วมมือ
6. การฝึ กความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
7. การให้ความรู ้ดา้ นสื่ อและเทคโนโลยีในการเรี ยน
การสอน
8. การฝึ กทักษะทางความใฝ่ รู ้และจินตนาการ
9. การฝึ กทักษะอาชีพ

X

ระดับการปฏิบัติ
S
ความหมาย

4.27
4.21
4.21
4.19
4.18
4.17
4.17

0.70
0.72
0.76
0.77
0.78
0.77
0.73

มีความจําเป็ นมาก
มีความจําเป็ นมาก
มีความจําเป็ นมาก
มีความจําเป็ นมาก
มีความจําเป็ นมาก
มีความจําเป็ นมาก
มีความจําเป็ นมาก

4.14
4.15

0.77
0.81

มีความจําเป็ นมาก
มีความจําเป็ นมาก
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สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู ตามหัวข้ อการพัฒนา
10. การสอนที่สอดแทรกทักษะการเรี ยนรู ้โลกและ
วัฒนธรรม
รวมเฉลีย่

X
4.13

ระดับการปฏิบัติ
S
ความหมาย
0.79 มีความจําเป็ นมาก

4.18

0.76

มีความจําเป็ นมาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็ นต่อหัวข้อการพัฒนาครู ตามแนวคิดทักษะการศึกษาเพื่อ
ศตวรรษที่ 21 โดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิ ดว่า การพัฒ นาครู ตามการศึ ก ษาเพื่ อ
ศตวรรษที่ 21 มี ความจําเป็ นมาก ด้วยค่าเฉลี่ ยรวม 4.18 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.76 (ค่าเฉลี่ ย
ระหว่าง 4.13 – 4.27 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.70 – 0.81) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การ
ฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.27 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 รองลงมาการฝึ กทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.21 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 และ 0.76 ตามลํา ดับ สํา หรั บ การสอนที่ ส อดแทรกทัก ษะการเรี ย นรู ้ โ ลกและ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด 4.13 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมพบว่า หัวข้อการพัฒนาครู ตามแนวคิด
ทักษะการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ที่มีความจําเป็ นมาก คือ การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ การฝึ กทักษะ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู
ตามหัวข้อความคิดเห็นต่อหัวข้อการพัฒนาครู รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ระดับการปฏิบัติ
สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครูตามหัวข้ อการพัฒนา
X
S
ความหมาย
การพัฒนาครูรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. การให้ความรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยน 4.12 0.79 มีความจําเป็ นมาก
2. พัฒนาความรู ้เกี่ยวกับภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน 4.06 0.80 มีความจําเป็ นมาก
3. พัฒนาคุณภาพการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
4.15 0.86 มีความจําเป็ นมาก
4. การให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายความร่ วมมือระหว่าง
3.95 0.81 มีความจําเป็ นมาก
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
5. จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) การเตรี ยมการ 4.01 0.78 มีความจําเป็ นมาก
ก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
รวมเฉลีย่
4.06 0.81 มีความจําเป็ นมาก
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จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิ ด เห็ น ต่ อหัว ข้อการพัฒ นาครู ร องรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนโดยรวมผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดว่า การพัฒนาครู รองรั บประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนมีความจําเป็ นมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.95 –
4.15 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานระหว่า ง 0.78 – 0.86) เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า พัฒนาคุ ณภาพ
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.15 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 รองลงมาการให้
ความรู ้ เกี่ ยวกับความร่ วมมื อของประชาคมอาเซี ยนมี ค่าเฉลี่ ย 4.12 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.79
สําหรับการให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายความร่ วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี ยนมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
3.95 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81
เมื่ อ พิ จ ารณาตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่า ค่ า เฉลี่ ย รวมพบว่า หั ว ข้อ การพัฒ นาครู ร องรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน คือ การให้ความรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือของประชาคมอาเซียน
ความรู ้เกี่ยวกับภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มครู ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของครู ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รายการ
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
อายุ
1. 20-30 ปี
2. มากกว่า 30 ปี -40 ปี
3. มากกว่า 40 ปี -50 ปี
4. มากกว่า 50 ปี
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

118
277

29.9
70.1

395

100.0

146
116
60
73

37.0
29.4
15.2
18.5

395

100.0
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จากตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ ง เป็ นครู ใ น
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 395 คน พบว่า
เพศของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็ นเพศหญิง 277 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.1 เพศชาย 118 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.9 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็ นผูท้ ี่มีช่วงอายุ 20- 30 ปี มากที่สุด จํานวน 146 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 37.0 ส่ วนที่ มี จ ํา นวนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ช่ ว งอายุ ม ากกว่ า 40 ปี -50 ปี จํา นวน 60 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.2
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของครู ใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ)
รายการ
จํานวน
ร้ อยละ
วุฒิการศึกษา
1. ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
278
70.4
115
29.1
2. ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
3. ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
2
0.5
รวม
395
100.0
สถานศึกษาที่ปฏิบตั ิงานเปิ ดสอนระดับชั้น
1. อนุบาลถึงประถมศึกษาปี ที่ 6
74
18.7
2. อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3
70
17.7
3
0.8
3. อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
20
5.1
4. ประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
11
2.8
5. ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3
10
2.5
6. ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
7. มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6
207
52.4
รวม
395
100.0
ท่านดํารงตําแหน่ง
99
25.1
1.ครู ผชู ้ ่วย
25.8
102
2. คศ.1
29.4
116
3. คศ.2
19.7
78
4. คศ.3
รวม
395
100.0
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จากตารางที่ 10 (ต่ อ) วุฒิก ารศึ ก ษาของกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง หมด เมื่ อจํา แนกตามระดับ วุ ฒิ
การศึกษาจะเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ามากที่สุด จํานวน 278 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70.4 ผูท้ ี่จบระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
สถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ัติ ง านเปิ ดสอนระดับ ชั้น ของกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง หมด เมื่ อ จํา แนกตาม
ระดับ ชั้นที่ เปิ ดสอนของสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง าน พบว่า สถานศึ ก ษาเปิ ดสอนชั้นมัธ ยมศึ ก ษา
ปี ที่ 1-6 สู งสุ ด จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.4 รองลงมาสถานศึกษาเปิ ดสอนชั้นอนุ บาลถึ ง
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.7 สําหรับสถานศึกษาเปิ ดสอนชั้นอนุ บาลถึ ง
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 น้อยที่สุดจํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
ด้านตําแหน่ งของผูต้ อบแบบสอบถาม ในจํานวนกลุ่ มตัวอย่างทั้ง หมด เมื่ อจําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามดํารงตําแหน่ง คศ. 2 สู งสุ ดจํานวน 116 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 29.4 รองลงมาดํา รงตํา แหน่ ง คศ. 1 จํา นวน 102 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 25.8 สํ า หรั บ
ตําแหน่ง คศ. 3 มีจาํ นวนน้อยที่สุด จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.7
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของครู ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ต่อ)
รายการ
หน่วยงานที่ท่านสังกัด
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
รวม
ประสบการณ์การสอน
1. 0-5 ปี
2. มากกว่า 5 ปี -10 ปี
3. มากกว่า 10 ปี -15 ปี
4. มากกว่า 15 ปี -20 ปี
5. มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

201
194
395

50.9
49.1
100.0

124
96
52
33
90
395

31.4
24.3
13.2
8.4
22.8
100.0
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จากตารางที่ 10 (ต่อ) หน่วยงานที่สังกัดของผูต้ อบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เมื่ อจําแนกตามหน่ วยงานที่สังกัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษาที่ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.9 ใกล้เคียงกับ
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
ประสบการณ์การสอนของผูต้ อบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณ์การสอน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีประสบการณ์การสอนสู งสุ ด คือ ประสบการณ์
การสอน 0 - 5 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.4 รองลงมาประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
– 10 ปี จํานวน 961 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 สําหรับประสบการณ์การสอนตํ่าสุ ด คือ ประสบการณ์
การสอนมากกว่า 15 ปี – 20 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.4
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปั จจัยนําเข้า
กระบวนการพัฒนา ผลผลิตการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนา
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านปั จจัยนําเข้า
สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู
ปัจจัยนําเข้ า
1. สํารวจครู เกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่ตอ้ งการพัฒนา
2. สํารวจครู เกี่ยวกับทักษะการเรี ยนรู ้
3. สํารวจครู เกี่ยวกับทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สํารวจครู เกี่ยวกับทักษะทางความใฝ่ รู ้และจินตนาการ
5. สํารวจครู เกี่ยวกับทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้
6. สํารวจครู เกี่ยวกับภาษาของประเทศในอาเซี ยน
7. สํารวจครู เกี่ยวกับการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
8. สํารวจครู เกี่ยวกับความรู ้กฎหมายความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
9. มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครู จากข้อมูลที่สาํ รวจ
10. มีการวางแผนการพัฒนาร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

X

ความพึงพอใจ
S
ความหมาย

4.06
4.07
4.05
4.02
4.09
3.94
3.93
3.77

0.70
0.66
0.68
0.74
0.76
0.81
0.77
0.81

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

4.00
4.00

0.77 มีความพึงพอใจมาก
0.80 มีความพึงพอใจมาก
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สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู
11. มีการนําสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวางแผน การพัฒนา
12. มีหลักสู ตรการพัฒนาให้ครู ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกเข้ารับการพัฒนา
13. มีการจัดทําหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิให้ครู เลือกตาม
ความต้องการ
14. สถานที่ดาํ เนินงานพัฒนาครู ใช้สถานศึกษาที่ครู
ปฏิบตั ิงาน
15. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาครู มาจากงบประมาณ
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมเฉลีย่

X
4.05

ความพึงพอใจ
S
ความหมาย
0.75 มีความพึงพอใจมาก

4.11

0.72 มีความพึงพอใจมาก

4.09

0.77 มีความพึงพอใจมาก

4.09

0.75 มีความพึงพอใจมาก

3.99

0.81 มีความพึงพอใจมาก

4.02

0.75 มีความพึงพอใจมาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
ประเด็นการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านปั จจัยนําเข้า ในการพัฒนาครู โดยเฉลี่ยอยูร่ ะดับมี
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.77 – 4.11
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.66 – 0.81) แสดงว่า สภาพปั จจุบนั มีความพึงพอใจมากต่อปั จจัย
นําเข้าในการพัฒนาครู เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีหลักสู ตรการพัฒนาให้ครู ของสถานศึกษาระดับ
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานเลื อกเข้า รั บ การพัฒนามี ค วามพึ ง พอใจมากด้ว ยค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 4.11 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 รองลงมาสํารวจครู เกี่ยวกับทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้ มีการจัดทํา
หลักสู ตรเพิ่มคุ ณวุฒิให้ครู เลื อกตามความต้องการและสถานที่ดาํ เนิ นงานพัฒนาครู ใช้สถานที่ครู
ปฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉลี่ย 4.09 เท่ากันส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76, 0.77และ 0.75
ตามลําดับ สําหรับประเด็นการพัฒนาครู เกี่ ยวกับสํารวจครู เกี่ ยวกับความรู ้ กฎหมายความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี ยนมีความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด 3.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.81
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมพบว่า ครู มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสํารวจหัวข้อเรื่ องที่ครู ตอ้ งการพัฒนา ทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะอาชี พและทักษะการเรี ยนรู ้ ภาษาของประเทศในอาเซี ยน การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ ครู
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พึงพอใจต่อหลักสู ตรหลากหลายให้เลือกเข้ารับการพัฒนา ทั้งหลักสู ตรฝึ กอบรมและหลักสู ตรเพิ่ม
คุณวุฒิ หากเป็ นไปได้สถานที่พฒั นาครู ควรใช้สถานที่ที่ครู ปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 12 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและความหมายความพึ ง พอใจของครู ใ น
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้าน
กระบวนการพัฒนาครู
สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู
1. จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนาตนเอง
2. จัดกิจกรรมเสริ มแรงทางบวกกับผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดกิจกรรมอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏส่ งเสริ มกิจกรรมศึกษา ดูงาน และ
แลกเปลี่ยนความรู ้
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความรู ้เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
7. ส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนผ่านการ Coaching
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏร่ วมนิ เทศ ติดตามผลการพัฒนาครู
รวมเฉลีย่

X

ความพึงพอใจ
S
ความหมาย

4.19
4.18
4.16
3.99
4.01

0.73
0.72
0.73
0.84
0.84

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

4.10
4.01
4.10
4.09

0.80
0.81
0.79
0.78

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

จากตารางที่ 12 พบว่า ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
ประเด็นการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านกระบวนการพัฒนาครู โดยเฉลี่ยอยูร่ ะดับมีความ
พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.99 – 4.19 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.72 – 0.84) แสดงว่า สภาพปั จจุ บนั กระบวนการพัฒนาครู มีความ
พึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นกระบวนการพัฒนาครู คือ การจัดกิจกรรม
สร้ า งทัศ นคติ ท างบวกต่ อการพัฒ นาตนเองมี ค วามพึ ง พอใจมากด้ว ยค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 4.19 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 รองลงมาการจัดกิจกรรมอบรมเสริ มแรงทางบวกกับผูเ้ ข้ารับการพัฒนามี
ความพึง พอใจมาก ด้วยค่า เฉลี่ ย 4.18 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.72 สํา หรั บ กิ จกรรมอบรมที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด 3.99 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84
เมื่ อพิ จารณาตัวแปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่า ค่ า เฉลี่ ย รวมพบว่า มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ควรจัด
กิ จกรรมสร้ างทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนาตนเอง กิ จกรรมเสริ มแรงทางบวกต่อการพัฒนา ให้
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ความรู ้เกี่ยวกับการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ควรดําเนินการพัฒนาครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วน
ร่ วมกับสถานศึกษา นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครู
ตารางที่ 13 แสดงค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและความหมายความพึ ง พอใจของครู ใ น
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้าน
ผลผลิตการพัฒนาครู
สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู
ผลผลิตการพัฒนาครู
1. ครู มีวฒ
ุ ิการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. ครู มีวทิ ยฐานะเพิ่มขึ้น
3. ครู มีความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาครู
4. ครู ทาํ วิจยั ในชั้นเรี ยนเพิม่ ขึ้น
5. ครู จดั ทําสื่ อประกอบการสอนเพิ่มขึ้น
6. ครู มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
7. ครู มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
8. สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
9. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเอกสาร ตํารา
หนังสื อ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาครู เพิ่มขึ้น
10. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครู ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสื่ อสารทางวิชาการผ่าน
ระบบเครื อข่าย
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
รวมเฉลีย่

X

ความพึงพอใจ
S
ความหมาย

4.28
4.22
4.18
4.14
4.09
4.10

0.68
0.75
0.72
0.75
0.71
0.68

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

4.26
4.23

0.66
0.67

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

4.14

0.78

มีความพึงพอใจมาก

4.06

0.77

มีความพึงพอใจมาก

4.12

0.73

มีความพึงพอใจมาก

4.17

0.79

มีความพึงพอใจมาก

จากตารางที่ 13 พบว่า ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อประเด็นการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านผลผลิ ตการพัฒนาครู โดยเฉลี่ ยอยู่ระดับมี
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ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.06 – 4.28
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานระหว่า ง 0.66-0.78) แสดงว่า สภาพปั จ จุ บ ัน ผลผลิ ต การพัฒ นาครู มี
ความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครู มีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึ ง พอใจมาก ด้วยค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 4.28 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมาครู มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้นมีความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.26 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66 สําหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครู ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
สื่ อสารทางวิชาการผ่านระบบเครื อข่าย มีความพึงพอใจมากด้วยค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด 4.06 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมพบว่า ครู มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้นและสถานศึ กษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานมี ก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ครู มีวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้น ครู มีวทิ ยฐานะเพิ่มขึ้น ครู มีความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาครู
ตารางที่ 14 แสดงค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและความหมายความพึ ง พอใจของครู ใ น
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
สภาพปัจจุบันของการพัฒนาครู
ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความสอดคล้อง
ของผลการดําเนินงานกับบริ บทของสถานศึกษา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการวิเคราะห์ผล
การดําเนิ นการพัฒนาครู กบั วัตถุประสงค์ของ
การดําเนิ นงาน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวิเคราะห์ผลการดําเนิ นการ
พัฒนาครู กบั ความต้องการพัฒนาครู
3. ครู มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
รวมเฉลีย่

X

ความพึงพอใจ
S
ความหมาย

4.10

0.75

มีความพึงพอใจมาก

4.12

0.74

มีความพึงพอใจมาก

4.12

0.75

มีความพึงพอใจมาก

4.22

0.71

มีความพึงพอใจมาก

4.14

0.74

มีความพึงพอใจมาก
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จากตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
ประเด็นการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู โดยเฉลี่ ยอยู่
ระดับมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.124.22 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.71 – 0.75) แสดงว่า สภาพปั จจุบนั ผลสะท้อนกลับของการ
พัฒนาครู มีความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครู มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองใน
ด้านต่าง ๆ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจมาก ด้วยค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4.22 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.71 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความสอดคล้องของผลการดําเนิ นงานกับ
บริ บ ทของสถานศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจมากด้ว ยค่ า เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด เท่ า กัน คื อ 4.10 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.75
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมพบว่า ครู มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
ในด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 6 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความคิดเห็นของคณาจารย์และ
ผู บ้ ริ ห ารในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ต่ อ สภาพปั จ จุ บ ัน ของการพัฒ นาครู ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เปรี ยบเทียบกับความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

องค์ ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาครู

ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการพัฒนาครู
ผลผลิตจากการพัฒนาครู
ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
รวมเฉลีย่

ระดับการปฏิบัติของ
คณาจารย์ และผู้บริ หารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
X

S

3.86
3.81
3.86
3.87
3.85

0.91
0.90
0.86
0.85
0.88

ความพึงพอใจของ
ครูในสถานศึกษา
ระดับการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
แปลผล X
แปลผล
S
มาก 4.02 0.75
มาก
มาก 4.09 0.78
มาก
มาก 4.17 0.79
มาก
มาก 4.14 0.74
มาก
มาก 4.11 0.77
มาก
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จากตารางที่ 15 คณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
ครู จึงมีการปฏิ บตั ิงานมากในทุกองค์ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้วนค่ า เฉลี่ ยรวมระหว่า ง 3.81 – 3.87 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานระหว่า ง 0.85 – 0.91 ซึ่ ง ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทําให้ครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมาก
ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตระหว่าง 4.05 – 4.17 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.74 – 0.79 แสดงให้เห็น
ว่า ขั้นตอนที่ ม หาวิทยาลัยราชภัฏดําเนิ นงานทําให้ครู ในสถานศึ กษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะผลผลิตและผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
ตอนที่ 7 ความสัมพันธ์ของปั จจัยนําเข้ากับกระบวนการพัฒนาครู กระบวนการพัฒนาครู
กับ ผลผลิ ตการพัฒ นาครู ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานในมุ ม มองของคณาจารย์แ ละผูบ้ ริ หารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยนําเข้ากับตัวแปรกระบวนเพือ่ ศึกษาว่า
ตัวแปรใดควรอยูใ่ นรู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแปร นําเข้า1
สั มพันธ์
กระบวน5
นําเข้า2
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5,
กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน9,
กระบวน10, กระบวน11, กระบวน13, กระบวน14,
กระบวน15,
นําเข้า3
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5,
กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน9,
กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน13,
กระบวน14, กระบวน15
นําเข้า4
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,
กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8,
กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,
กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15
นําเข้า5
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,
กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8,
กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,
กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15
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นําเข้า6

สั มพันธ์

กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,
กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8,
กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน14,
กระบวน15
นําเข้า7
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,
กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8,
กระบวน9, กระบวน11, กระบวน12, กระบวน13,
กระบวน14, กระบวน15
นําเข้า8
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน13
นําเข้า9
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน3, กระบวน4,
กระบวน5, กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8,
กระบวน9, กระบวน10, กระบวน11, กระบวน12,
กระบวน13, กระบวน14, กระบวน15
นําเข้า10
สั มพันธ์
กระบวน1, กระบวน2, กระบวน4, กระบวน5,
กระบวน6, กระบวน7, กระบวน8, กระบวน10,
กระบวน13, กระบวน15
ตัวแปรนําเข้า 1- 10 และ ตัวแปรกระบวนการ 1-15 มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดี ยวกัน
ด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.401 - 0.668 สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อค่าตัวแปรนําเข้าเพิ่มค่า
ตัวแปรกระบวนจะเพิ่ ม ตาม เมื่ อค่า ตัวแปรนํา เข้า ลดลงค่า ตัวแปรกระบวนจะลดตาม และไม่มี
ตัวแปรชุดใดที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
โดยเฉพาะตัวแปร รวม 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรนําเข้า4 นําเข้า5 นําเข้า6 และนําเข้า9 ที่สามารถ
ทํานายตัวแปรกระบวนได้ครบทุกตัวแปร
ตัวแปรนําเข้า4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตรการพัฒนาครู หลากหลายเรื่ องให้ครู
เลือกเข้ารับการพัฒนา
ตัวแปรนําเข้า5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิให้กบั ครู เลือกศึกษา
ตัวแปรนําเข้า6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเตรี ยมบุคลากรให้พร้อมเพื่อการพัฒนาครู แต่ละ
หลักสู ตร
ตัวแปรนําเข้า9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเตรี ยมปั จจัยสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านสถานที่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมีความทันสมัยและจํานวนพอเพียง
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กําหนดให้
X
แทนตัวแปรปั จจัยนําเข้า
Y
แทนตัวแปรกระบวนการ
จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression) โดยมีตวั แปรปั จจัยนําเข้าเป็ น
ตัวแปรอิสระและตัวแปรกระบวนการเป็ นตัวแปรตามจะได้สมการ ดังนี้
Y1 = 0.360 + 0.335 X 9+0.168 X 4 + 0.163 X 7 + 0.126 X 10 + 0.129 X 5
R = 0.792

R 2 = 0.627

กระบวนการ 1 สู งถึง 62.7%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y2 = 0.635 + 0.335 X 9+0.276 X 4 + 0.200 X 8
R = 0.710

R 2 = 0.505

กระบวนการ 2 อยูท่ ี่ 50.5%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y3 = 0.717 + 0.226 X 9+0.227 X 4 + 0.189 X 1 + 0.169 X 7
R = 0.680

R 2 = 0.462

กระบวนการ 3 อยูท่ ี่ 46.2%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y4 = 0.363 + 0.258 X 5+0.233 X 9 + 0.255 X 3 + 0.146 X 8
R = 0.746

R 2 = 0.556

กระบวนการ 4 อยูท่ ี่ 55.6%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y5 = 0.133 + 0.329 X 3+0.290 X 9 + 0.205 X 5 + 0.096 X 8
R = 0.792

R 2 = 0.627

กระบวนการ 5 สู งถึง 62.7%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y6 = 0.428 + 0.312 X 9+0.192 X 4 + 0.178 X 6 + 0.169 X 3
R = 0.714

R 2 = 0.510

กระบวนการ 6 อยูท่ ี่ 51.0%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y7 = 0.520 + 0.209 X 9+0.266 X 4 + 0.182 X 10 + 0.186 X 7
R = 0.679

R 2 = 0.539

กระบวนการ 7 สู งถึง 53.9%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y8 = 0.608 + 0.366 X 4+0.168 X 4 + 0.319 X 9 + 0.136 X 7
R = 0.792

กระบวนการ 8 อยูท่ ี่ 46.2%

R 2 = 0.462

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร
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Y9 = 0.516 + 0.149 X 9+0.218 X 3 + 0.154 X 8 + 0.165 X 10 + 0.164 X 1
R = 0.700

R 2 = 0.489

กระบวนการ 9 สู งถึง 48.9%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y10 = 0.782 + 0.269 X 5+0.165 X 5 + 0.215 X 7 + 0.139 X 4
R = 0.675

R 2 = 0.456

กระบวนการ 10 อยูท่ ี่ 45.6%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y11 = 0.893 + 0.276 X 6+0.219 X 7 + 0.147 X 10 + 0.144 X 3
R = 0.695

R 2 = 0.42

กระบวนการ 11 อยูท่ ี่ 42.0%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y12 = 0.548 + 0.183 X 10+0.260 X 5 + 0.218 X 8 + 0.195 X 3
R = 0.695

R 2 = 0.483

กระบวนการ 12 อยูท่ ี่ 48.3%

แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถทํานายตัวแปร

Y13 = 0.766 + 0.264 X 9+0.216 X 6 + 0.143 X 8 + 0.168 X 3
R = 0.669

R 2 = 0.448

กระบวนการ 13 อยูท่ ี่ 44.8%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y14 = 0.245 + 0.181X 5+0.195 X 9 + 0.214 X 3 + 0.175 X 8 + 0.153 X 6
R = 0.728

R 2 = 0.530

กระบวนการ 14 อยูท่ ี่ 53.0%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Y15 = 0.561 + 0.299 X 6+0.208 X 9 + 0.206 X 3 + 0.137 X 8
R = 0.700

R 2 = 0.490

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

กระบวนการ 15 สู งถึง 49.0%
จากสมการถดถอยเชิงพหุตวั แปรปั จจัยนําเข้าทํานายตัวแปรกระบวนการอยูร่ ะหว่าง 0.420
– 0.627 อีกทั้งยังพบว่า ตัวแปรปั จจัยนําเข้าที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรกระบวนการ คือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจัดทําแผนพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิ
ให้กบั ครู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกตามความต้องการ, กลุ่มงบประมาณทั้งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําแผนพัฒนาครู การจัดเตรี ยมบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีมี ค วามทันสมัย และจํา นวนพอเพี ย ง มี อิท ธิ พ ลต่ อตัวแปรกระบวนการมากกว่า
ตัวแปรอื่น สิ่ งสําคัญมีหลักสู ตรการอบรมให้ครู เลือก
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกระบวนกับตัวแปรผลผลิตเพื่อศึกษาว่า ตัวแปร
ใดควรอยูใ่ นรู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตัวแปร กระบวน 1

สั มพันธ์

กระบวน 2

สั มพันธ์

กระบวน 3
กระบวน 4

สั มพันธ์
สั มพันธ์

กระบวน 5

สั มพันธ์

กระบวน 6

สั มพันธ์

กระบวน 7

สั มพันธ์

กระบวน 8

สั มพันธ์

กระบวน 9

สั มพันธ์

กระบวน 10

สั มพันธ์

กระบวน 11

สั มพันธ์

กระบวน 12

สั มพันธ์

กระบวน 13

สั มพันธ์

กระบวน 14

สั มพันธ์

กระบวน 15

สั มพันธ์

ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต6
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต6,
ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
ผลผลิต 1, ผลผลิต2, ผลผลิต3, ผลผลิต4, ผลผลิต5,
ผลผลิต6, ผลผลิต7, ผลผลิต8, ผลผลิต9, ผลผลิต 10
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ตัวแปรกระบวนการ 1-15 และ ตัวแปรผลผลิต 1- 10 มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.396 - 0.658 สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อค่าตัวแปรกระบวนเพิ่ม
ค่าตัวแปรผลผลิ ตจะเพิ่มตาม เมื่อค่าตัวแปรกระบวนลดลงค่าตัวแปรผลผลิ ตจะลดตาม และไม่มี
ตัวแปรชุดใดที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
โดยเฉพาะตัวแปรรวม 12 ตัวแปร คือ ตัวแปรกระบวน1, กระบวน4, กระบวน5, กระบวน7,
กระบวน8, กระบวน9, กระบวน10, กระบวน12, กระบวน13, กระบวน14 และกระบวน15 ที่
สามารถทํานายตัวแปรผลผลิตได้ครบทุกตัวแปร
ตัวแปรกระบวน1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประชุ มบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
และเตรี ยมการพัฒนาครู
ตัวแปรกระบวน4
มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาครู ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแปรกระบวน5
นําสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้
ในการวางแผนการพัฒนา
ตัวแปรกระบวน7
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู ้ตามหน่วยงานทางการศึกษา แหล่งการเรี ยนรู ้
ตัวแปรกระบวน8
มหาวิทยาลัยราชภัฏใช้เทคนิ ค Coaching ในการให้ความรู ้และ
ส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ตัวแปรกระบวน9
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความรู ้ภายหลังการพัฒนาครู
ตัวแปรกระบวน10
มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินผลงานจากการฝึ กอบรม
ตัวแปรกระบวน12
มหาวิทยาลัยราชภัฏนิเทศ ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย
ตัวแปรกระบวน13
มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนินงานพัฒนาครู
ตัวแปรกระบวน14
มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินความสอดคล้องระหว่าง
แผนการพัฒนาครู และผลการดําเนินงานพัฒนาครู
ตัวแปรกระบวน15
มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาของครู
กําหนดให้
Y
แทนตัวแปรกระบวนการ
Z
แทนตัวแปรผลผลิต
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จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ (Multiple Regression) โดยมีตวั แปรกระบวนการเป็ น
ตัวแปรอิสระและตัวแปรผลผลิตเป็ นตัวแปรตามจะได้สมการ ดังนี้
Z1 = 0.816 + 0.182Y15 + 0.254Y9 + 0.129Y4 + 0.114Y1 + 0.146Y16

R = 0.782

R 2 = 0.612

ผลผลิต 1 สู งถึง 61.2%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 2 = 0.773 + 0.152Y5 + 0.201Y16 + 0.197Y13 + 0.159Y7 + 0.117Y1
R = 0.741

R 2 = 0.549

ผลผลิต 2 อยูท่ ี่ 54.9%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 3 = 0.601 + 0.131Y15 + 0.222Y10 + 0.184Y7 + 0.147Y3 + 0.189Y16
R = 0.771

R 2 = 0.595

ผลผลิต 3 อยูท่ ี่ 59.5%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 4 = 0.863 + 0.311Y15 + 0.178Y3 + 0.185Y7 + 0.129Y12
R = 0.749

R 2 = 0.561

ผลผลิต 4 อยูท่ ี่ 56.1%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 5 = 0.557 + 0.291Y15 + 0.190Y8 + 0.219Y13 + 0.174Y1
R = 0.787

R 2 = 0.619

ผลผลิต 5 สู งถึง 61.9%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 6 = 0.901 + 0.299Y15 + 0.183Y2 + 0.163Y13 + 0.145Y9
R = 0.77

R 2 = 0.592

ผลผลิต 6 อยูท่ ี่ 59.2%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 7 = 1.3 + 0.237Y5 + 0.231Y9 + 0.221Y14
R = 0.691

R 2 = 0.478

ผลผลิต 7 อยูท่ ี่ 47.8%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 8 = 0.605 + 0.268Y5 + 0.182Y15 + 0.149Y9 + 0.137Y7 + 0.121Y13
R = 0.755

R 2 = 0.570

ผลผลิต 8 อยูท่ ี่ 57.0%

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z 9 = 0.787 + 0.234Y8 + 0.285Y15 + 0.153Y9 + 0.130Y1
R = 0.728

ผลผลิต 9 อยูท่ ี่ 52.9%

R 2 = 0.529

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

Z10 = 0.650 + 0.415Y15 + 0.287Y8 + 0.256Y1 − 0.134Y3
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R = 0.762

R 2 = 0.580

แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวสามารถทํานายตัวแปร

ผลผลิต 10 อยูท่ ี่ 58.0%
จากสมการการถดถอยเชิงพหุตวั แปรกระบวนการทํานายตัวแปรผลผลิตอยูร่ ะหว่าง 0.4780.619 อีกทั้งยังพบว่า ตัวแปรกระบวนที่ มีอิทธิ พลต่อผลผลิ ต คื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประชุ ม
บุคลากรที่เกี่ ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏใช้เทคนิ ค Coaching
ในการให้ความรู ้ และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู รวมถึ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู มีอิทธิ พลต่อตัวแปร
ผลผลิ ตมากกว่าตัวแปรอื่ น อี กทั้งยังพบว่า ตัวแปรกระบวนการมหาวิทยาลัยราชภัฏประเมินและ
พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู มีอิทธิ พลต่อตัวแปรผลผลิ ตมากกว่า
ตัวแปรอื่น
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ภาพรวมของตัวแปรปั จจัยนําเข้า ตัวแปรกระบวนการ และ
ตัวแปรผลผลิตในกลุ่มของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยพิจารณา
ตัวแปรอิ สระ 1. รวมนําเข้า ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยในกลุ่มปั จจัยนําเข้า จํานวน 10
ตัวแปร
2. รวมกระบวนการพัฒ นาครู ประกอบด้ว ย ตัว แปรย่ อ ยในกลุ่ ม
กระบวนการพัฒนาครู จํานวน 15 ตัวแปร
ตัวแปรตาม
รวมผลผลิ ต ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยในกลุ่ม ผลผลิ ตการพัฒนาครู
จํานวน 10 ตัวแปร
วิธีการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression) พบว่า ตัวแปรรวมนําเข้าและตัวแปรรวมกระบวนการพัฒนาครู มีค่า R
เท่า กับ 0.846 และ R 2 เท่ากับ 0.716 แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้งสองสามารถทํานายตัวแปรรวม
ผลผลิตได้สูงถึง 71.6%
ANOVA
Sum of squares
Regression
Residual

14593.773
5780.258

d.f.
2
394

total

20374.030

396

Mean square

F

7293.886
14.671

497.378

Sig
0.000
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จากการทดสอบพบว่า ตัวแปรรวมนําเข้าและตัวแปรรวมกระบวนการพัฒนาครู พยากรณ์
ตัวแปรรวมผลผลิตได้อย่างมีนยั สําคัญที่ .01
ตาราง Coefficients
Model

(Constant)
รวมนําเข้า
รวมกระบวนการ

Unstandardized Coefficients
B
Std.Error

5.661
0.162
0.467

Standardized Coefficients
Beta

1.089
0.050
0.031

0.162
0.706

t

Sig

0.000
3.249 0.002
14.194 0.000
5.200

รู ปแบบสมการ
รวมผลผลิต
=
5.661 + 0.162 รวมนําเข้า + 0.467 รวมกระบวนการ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตรวมตามแนวคิดของ
คณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ตัวแปรอิสระ 1. ตัวแปรปั จจัยนําเข้า 10 ตัวแปร
2. ตัวแปรกระบวนการพัฒนาครู 15 ตัวแปร
ตัวแปรตาม รวมผลผลิ ต ประกอบด้วย ผลรวมของตัวแปรย่อยกลุ่มผลผลิตการพัฒนาครู
10 ตัวแปร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ตัวแปรปั จจัยนําเข้าและตัวแปรกระบวนการพัฒนาครู รวม 8
ตัวกับตัวแปรผลผลิตรวม มีค่า R เท่ากับ 0.855 และ R 2 เท่ากับ 0.732 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 8
ตัวนี้สามารถทํานายตัวแปรรวมผลผลิตได้สูงถึง 73.2%
ANOVA
Sum of squares

d.f.

Regression
Residual

14905.282
5468.748

8
388

total

20374.030

396

Mean square
1863.160
14.095

F
132.189

Sig
0.000
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ตัวแปรปั จจัยนําเข้าและตัวแปรกระบวนการพัฒนาครู พยากรณ์ตวั แปรรวมผลผลิตได้อย่าง
มีนยั สําคัญที่ .01
ตาราง Coefficients
Model

(Constant)
กระบวน14
กระบวน7
กระบวน1
กระบวน12
นําเข้า2
กระบวน8
นําเข้า10
กระบวน15

Unstandardized Coefficients
B
Std.Error

7.162
1.206
1.135
1.060
0.933
0.839
1.234
0.832
1.033

1.004
0.408
0.331
0.321
0.326
0.287
0.316
0.256
0.402

Standardized Coefficients
Beta

0.154
0.144
0.132
0.123
0.105
0.162
0.118
0.131

t

Sig

7.132
2.952
3.428
3.299
2.861
2.926
3.801
3.253
2.506

0.000
0.003
0.001
0.001
0.004
0.004
0.000
0.001
0.011

รู ปแบบสมการ
รวมผลผลิต = 7.162 + 1.206กระบวน14 + 1.135กระบวนการ7 + 1.060กระบวน1
+ 0.933กระบวน12 + 0.839นําเข้า2 + 1.234กระบวน8+ 0.832นําเข้า10
+ 1.033กระบวน15
แสดงว่า ตัวแปรมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครู , สถานที่
ดํา เนิ นงานพัฒนาครู ใ ช้ส ถานศึ ก ษาที่ ค รู ป ฏิ บ ตั ิ ง าน, มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ จัดประชุ ม บุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู , มหาวิทยาลัยราชภัฏส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมศึกษา
ดู งาน แลกเปลี่ ยนความรู ้ ตามหน่ วยงานทางการศึ กษา แหล่งการเรี ยนรู ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏใช้
เทคนิ ค Coaching ในการให้ความรู ้ และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนิ เทศ
ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้ าหมาย, มหาวิทยาลัยราชภัฏประเมิ นความสอดคล้อง
ระหว่างแผนการพัฒนาครู และผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู และมหาวิทยาลัยราชภัฏประเมิ นและ
พัฒนาหลักสู ตรให้ส อดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู มีอิทธิ พลต่ อผลผลิ ตการพัฒนาครู
สามารถนํามาพยากรณ์ตวั แปรรวมผลผลิตได้ดีอย่างมีนยั สําคัญที่ .01

137

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ภาพรวมของตัวแปรปั จจัยนําเข้า ตัวแปรกระบวนการ และ
ตัวแปรผลผลิตในกลุ่มของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณา
ตัวแปรอิสระ 1. รวมนําเข้า ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยในกลุ่ มปั จจัยนําเข้า จํานวน 15
ตัวแปร
2. รวมกระบวนการพัฒ นาครู ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรย่ อ ยในกลุ่ ม
กระบวนการพัฒนาครู จํานวน 8 ตัวแปร
ตัวแปรตาม
รวมผลผลิ ต ประกอบด้วย ตัวแปรย่อยในกลุ่ม ผลผลิ ตการพัฒนาครู
จํานวน 11 ตัวแปร
วิธีการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression) พบว่า ตัวแปรรวมนําเข้าและตัวแปรรวมกระบวนการพัฒนาครู มีค่า R
เท่า กับ 0.840 และ R 2 เท่ากับ 0.705 แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรทั้งสองสามารถทํานายตัวแปรรวม
ผลผลิตได้สูงถึง 70.5%
ANOVA

Regression
Residual
total

Sum of squares
10571.183
4416.452
14987.635

d.f.

Mean square

F

sig

2
392

5285.592
11.266

469.144

0.000

394

จากการทดสอบพบว่า ตัวแปรรวมนําเข้าและตัวแปรรวมกระบวนการพัฒนาครู พยากรณ์
ตัวแปรรวมผลผลิตได้อย่างมีนยั สําคัญที่ .01
ตาราง Coefficients
Model
(Constant)

รวมนําเข้า
รวมกระบวนการ

Unstandardized Coefficients
B
Std.Error

7.278
0.291
0.642

1.293
0.034
0.056

Standardized Coefficients
Beta

0.382
0.506

t

Sig

5.628
8.680
11.488

0.000
0.000
0.000
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รู ปแบบสมการ
รวมผลผลิต
=
7.278 + 0.291 รวมนําเข้า + 0.642 รวมกระบวนการ
จากข้อมูลข้างต้น สภาพปั จจุบนั รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏดังแผนภาพ
ที่ 9
แผนภาพที่ 9 สภาพปัจจุบันของรูปแบบการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-

ปัจจัยนําเข้ า
(Input)
หลักสู ตร
ครู ผรู ้ ับการพัฒนา
คณาจารย์ผใู ้ ห้การพัฒนาครู
บุคลากร (Man)
งบประมาณ (Money)
เครื่ องมือ อุปกรณ์ (Material)
การบริ หารงาน (Management)

ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู
(Feedback)
- ปั ญหา / อุปสรรคจากการ
ดําเนินงานพัฒนาครู
- ความพึงพอใจของผูร้ ับ
การพัฒนา

กระบวนการพัฒนาครู
(Process)
- การพัฒนาหลักสู ตร
- การบริ หารหลักสู ตร
- การดําเนิ นงานพัฒนาครู
- การติดตามประเมินผล

การพัฒนาครู

ผลผลิตจากการพัฒนาครู
(Output)
- ผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
- ความสอดคล้องกับบริ บท

บริบท
- แนวคิดเกี่ยวกับทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
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ตอนที่ 8 ผลการสัมภาษณ์ เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีประสบการณ์ การทํางาน
ด้านการสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี , หัวหน้าภาควิชา / ประธานสาขาวิชา, ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับคณบดีหรื อรองคณบดี และประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จํานวน 13 คน
ข้อคําถามในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อแนวทางพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย นโยบาย การพัฒนาครู วิธีดาํ เนิ นการพัฒนา ผลผลิตจากการพัฒนาครู พบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีนโยบายการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรงแต่ มี
นโยบายการบริ การวิชาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ งการบริ การทางวิชาการจะ
จัดให้กบั ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งรับผิดชอบ กลุ่มเป้ าหมายของการจัดบริ การวิชาการ
แต่ละครั้ง (อาจจะเป็ นครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลอื่น ๆ) ขึ้นอยู่กบั คณะและหน่วยงานที่
ดํา เนิ นการ หากเป็ นคณะครุ ศ าสตร์ หรื อหน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบงานพัฒนาครู และบุ ค ลากรทาง
การศึกษาก็จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึ กษา ส่ วนหนึ่ งของนโยบาย
แนวคิดในการจัดบริ การวิชาการสําหรับครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากนโยบายการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ระบุวา่ แต่ละปี การศึกษาจะมีนโยบาย
อย่ า งไร ต้ อ งการทิ ศ ทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรไปในรู ปแบบใด สํ า หรั บ สํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานครจะประสานตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ งในประเด็นที่หน่วยงานสนใจ
เพื่ อ ขอให้ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัด ให้ก ับ บุ ค ลากร ทั้ง นี้ ส่ ว นใหญ่ ค รู ที่ เ ข้า รั บ การพัฒ นาจะให้
ความสําคัญกับการเลื่ อนวิทยฐานะและเพิ่มคุ ณวุฒิเป็ นสําคัญ มากกว่าการพัฒนาคุ ณภาพการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
การวางหลักสู ตรพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาจะมี 2 ลักษณะคือ
1. การกําหนดหลักสู ตรแบบเฉพาะกิจ ตามนโยบายหรื อความต้องการของครู
2. การกําหนดหลักสู ตรตามงานวิจยั ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎ และความทันสมัย
ทางวิชาการ
สถานที่ ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาครู ม ัก จะเป็ นสถานที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ โดยมี ที ม
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นคณะทํางาน ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้จะประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
งบประมาณแผ่น ดิ นที่ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ดํา เนิ น การของบประมาณล่ ว งหน้า เป็ นรายปี และ
งบประมาณจากผูเ้ ข้ารับการอบรม / พัฒนา
วิธีดาํ เนินการพัฒนาครู ส่ วนใหญ่จดั ในรู ปแบบการจัดอบรม การศึกษา ดูงาน การชี้แนะ
(Coaching) ในการให้ความรู ้และส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน เมื่อสิ้ นสุ ดการดําเนิ นงานพัฒนาจะมี
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การประเมินความรู ้และความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ ง
ผลการดําเนิ นงานในโอกาสต่อไป แต่การพัฒนาจะไม่มีการติดตามผลว่า ครู ได้นาํ ความรู ้จากการ
พัฒนาไปใช้จริ งในชั้นเรี ยน หรื อสถานศึกษาอย่างไร
ผลผลิตจากการพัฒนาครู จะมีท้งั ผลทางตรงต่อครู คือ ความรู ้ที่ได้รับจากการพัฒนา ซึ่ ง
ส่ งผลต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลทางอ้อม คือ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้ผลงานที่นาํ ไปสู่ การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการสอน ด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการเพิ่มคุณวุฒิ และด้านการเพิ่ม
วิทยฐานะ
ปั ญหาของการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผูท้ ี่ได้รับเลือกให้เข้ารับการพัฒนาในบางครั้งเป็ นผูท้ ี่มีชวั่ โมงสอนน้อย หรื อเป็ น
ผูบ้ ริ หารแต่ไม่ใช่ผทู ้ ี่ตอ้ งการพัฒนาความสามารถจริ ง ๆ
2. สิ่ งที่ครู ตอ้ งการพัฒนาตนเองในบางครั้งไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
หรื อนโยบายการพัฒนาครู ของหน่วยงานต้นสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรื อสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร)
3. ในบางครั้งครู ไม่สามารถตอบได้วา่ ตนเองต้องการพัฒนาด้านใดจึงจะตรงกับต้นสังกัดที่
ต้องการหรื อสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดหลักสู ตรอบรมที่หลากหลาย แต่การประชาสัมพันธ์ไม่
กว้างขวางเพียงพอ ทําให้ครู ไม่ทราบและไม่ได้สมัครเข้ารับการพัฒนาตามกําหนด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมีการกําหนดนโยบายร่ วมกันในการพัฒนาครู อาทิเช่น คณะครุ ศาสตร์ กบั สํานัก
การศึกษากรุ งเทพมหานคร คณะครุ ศาสตร์ กบั สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะ
ครุ ศาสตร์ กบั สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชา / ภาควิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นต้น
2. ควรมีการจัดทําแผนการพัฒนาร่ วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับครู
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3. ควรมีการพัฒนาครู ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏควรคัดเลือกผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ เทคนิคการสอน เทคนิคการ
จัดกิจกรรมมาเป็ นวิทยากรให้ความรู ้กบั ครู เพื่อให้ครู ที่เข้ารับการพัฒนามีความรู ้อย่างสมบูรณ์
ต่อไป

5. มีผลการประเมินร่ วมกันและนํามาใช้เป็ นข้อมูลขั้นพื้นฐานสําหรับการดําเนิ นงานครั้ง

6. การดําเนิ นการพัฒนา ควรใช้วธิ ี การอบรมโดยแบ่งเป็ นระยะเพื่อให้มีเวลากํากับ ติดตาม
ผลการดําเนิ นงาน ดังนี้
ระยะที่ 1 ประชุม / อบรม / อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อให้ความรู ้กบั ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ระยะที่ 2 ผูเ้ ข้ารับการพัฒนากลับไปปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษา
ระยะที่ 3 ผูเ้ ข้ารับการพัฒนากลับมาเข้ารับการพัฒนาอีกครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเพิ่มเติมความรู ้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด
คณาจารย์มีความคิดเห็นว่า ถ้ากระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริ งจะเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ในบาง
ข้ออาจมีขอ้ จํากัดไม่สามารถทําให้กระบวนการนี้ เกิดขึ้นได้จริ ง โดยเสนอแนวคิด ดังนี้
ขั้นที่ 1 สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของครู และผูบ้ ริ หาร ควรให้มีแต่ไม่มนั่ ใจว่าจะ
ทําได้ครบทุกขั้นย่อย โดยเฉพาะ ข้อ 1.4 เนื่ องจากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปลี่ยนเร็ ว ทําให้ขอ้ มูลสารสนเทศต้องเปลี่ยนตลอดเวลา
ขั้นที่ 2 ร่ วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร เป็ นแนวคิดที่ดี แต่อาจเกิ ดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างองค์กรพัฒนา /อบรมครู ของหน่วยงาน (หน่วย
ศึกษานิ เทศก์) และกระทรวงศึ กษาธิ การมีหน่วยงานพัฒนาผูบ้ ริ หารและครู คือ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดอบรมพัฒนาครู
ตามความถนัดของตนเอง ทําให้ความร่ วมมือในส่ วนนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะโอกาส เท่านั้น
ขั้นที่ 3 จัดทําหลักสู ตรพัฒนาบุคลากร เป็ นขั้นตอนที่ดี และสามารถเกิดขึ้นได้จริ ง
ขั้นที่ 4 สร้างทัศนคติความจําเป็ นในการพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา คณาจารย์คิดว่า
การสร้ า งทัศนคติ น่าจะเป็ นหน้าที่ข องครู ที่ ควรจะสร้ างทัศนคติ ที่ ดีต่อการพัฒนาตนเอง รวมถึ ง
สถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้นฐาน สํา นัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาที่ ดูแลสถานศึ ก ษาระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุรุสภาควรมีส่วนร่ วมที่จะกระตุน้ ส่ งเสริ มให้ครู ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนา ส่ วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นปลายทางของการพัฒนาจึงไม่น่าจะเป็ นหน้าที่ในการ
ส่ งเสริ ม กระตุน้ ให้ครู มีทศั นคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง
ขั้นที่ 5 ดําเนิ นการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรที่ กาํ หนด เป็ นขั้นตอนที่ ดี และสามารถ
เกิดขึ้นได้จริ ง เพียงแต่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ประจํา ฉะนั้นจะไม่สะดวกต่อการไป
นิเทศครู
ขั้นที่ 6 ประเมินผลหลังการพัฒนา
ขั้นที่ 7 ประเมินความสอดคล้องของการพัฒนา
ควรรวมขั้นที่ 6 และขั้นที่ 7 ให้เป็ นขั้นเดียวกัน
รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกระบวนการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่ผวู ้ จิ ยั นําเสนอ มีความเป็ นไปได้ดงั แผนภาพที่ 10 (หน้า 142) และแผนภาพที่ 11 (หน้า
154)
จากการศึกษาทฤษฎี ทางการบริ หาร (ทฤษฎีระบบ (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) และรู ปแบบผูน้ าํ ทาง
ผูผ้ ลักดัน (Driver Navigator Model) )ผลการสอบถามคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครู ในสถานศึ กษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําข้อมูลที่ ได้รับมาวิเคราะห์ทางสถิ ติ โดยผูว้ ิจยั นํา
หัวข้อย่อยภายใต้ปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิ ตการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับการ
พัฒนาครู ในรายการที่ มี ค่า เฉลี่ ยสู งกว่า ค่าเฉลี่ ย รวมของแต่ล ะด้า นเลื อกตัวแปรปั จจัย นําเข้า ที่ มี
อิท ธิ พ ลต่ อตัวแปรกระบวนการมากกว่า ตัวแปรอื่ น ตัวแปรกระบวนการที่ มี อิท ธิ พ ลต่อตัวแปร
ผลผลิ ตมากกว่าตัวแปรอื่น ทั้งนี้ เมื่ อทําการทดสอบทางสถิ ติ พบว่า มี นัยสําคัญที่ .01 นํามาเป็ น
ข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเป็ นรายละเอี ย ดของแต่ ล ะขั้น ตอนของทฤษฎี ร ะบบ ผลจากการ
สัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และการประชุ ม กลุ่ม ย่อย ผูว้ ิจยั จึ ง สรุ ป รู ปแบบการพัฒนาครู ข องมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ และกระบวนการพัฒนาครู ดังแผนภาพที่ 10

143

แผนภาพที่ 10 รู ปแบบการพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏจากงานวิจัย

- นโยบาย

ปัจจัยนําเข้ า
(Input)

กระบวนการพัฒนาครู
(Process)
- การวางแผนเตรี ยมงาน

- หน่วยงานพัฒนาครู

- ดําเนินการพัฒนาครู ดว้ ย

- บุคลากร (Man)

- การติดตามประเมินผลการ

- หลักสู ตร

- งบประมาณ (Money)

- เครื่ องมือ อุปกรณ์ (Material)

- การบริ หารงาน (Management)

ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู
(Feedback)
- ความสอดคล้องของผลการ
ดําเนินงานกับนโยบาย
- แรงจูงใจให้ครู พฒ
ั นาตนเอง

วิธีการที่หลากหลาย
พัฒนาครู
- การปรับปรุ งหลักสู ตร

ผลผลิตจากการพัฒนาครู
(Output)
- ผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
- ความพึงพอใจของการพัฒนาครู
- ความร่ วมมือทางวิชาการ

- ความสอดคล้องของผลการ

ดําเนินงานกับความต้องการ/
วัตถุประสงค์

บริบท (Context)
- แนวคิดเกี่ยวกับทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
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รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากงานวิจยั ประกอบด้วย
ปัจจัยนําเข้ า
1. นโยบาย
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏควรกําหนด
นโยบายการพัฒนาครู ที่ชดั เจนและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปจัดทําแผนพัฒนาต่อไป
นโยบายของหน่ วยงานต้นสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร) ซึ่ งจะกําหนดความต้องการพัฒนาครู ในแต่ละปี อย่างชัดเจน ซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ควรจะนํา นโยบายดัง กล่ า วมาประกอบการวางนโยบายพัฒ นาครู ร ะดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. หน่วยงานพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะมีหน่วยงานพัฒนาครู ที่ทาํ หน้าที่พฒั นา
ครู โดยตรง เนื่ องจากเป็ นภาระหน้าที่ที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 8 (5) ที่กล่าวว่า ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องสร้างความเข้มแข็งของวิชาชี พ
ครู ด้วยการผลิตและพัฒนาครู ของบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
การเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ทั้งนี้ หน่ วยงานดังกล่าวจะสามารถนํานโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมา
ดําเนินงานกําหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบ
3. ปั จจัยพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาครู (4M)
บุคลากร (Man) ครู ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาครู ท้งั การประสานงาน วิทยากรและดําเนินกิจกรรมพัฒนาครู
งบประมาณ (Money) มหาวิทยาลัยราชภัฏจะดําเนิ นการของบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ใน
การพัฒนาครู ทุกปี นอกเหนือจากงบประมาณที่ผเู ้ ข้ารับการอบรม หรื อสถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี (Material) มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จะมี ก ารใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ แ ละ
เทคโนโลยีเพื่อการดําเนินงานพัฒนาครู ตามหัวข้อเรื่ อง หรื อความต้องการของผูเ้ ข้ารับบริ การ
การบริ หารงาน (Management) หน่วยงานทุกแห่งจะต้องมีการบริ หารงาน หน่วยงานตาม
แผนพัฒนาครู เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. หลักสู ตร หลักสู ตรพัฒนาครู จะถูกแบ่งตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ คือ
1. หลักสู ตรเพิ่มวิทยฐานะ
2. หลักสู ตรพัฒนาตามความต้องการ
3. หลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดเอาไว้แล้วให้ครู เลือก
เรี ยนตามความประสงค์
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สําหรั บ หลักสู ตรพัฒนาครู ก่อนเข้าปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นหลักสู ตรที่สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดทําหลักสู ตรเตรี ยมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งครู ผูช้ ่วย
ให้กบั สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากเป็ นไปได้ จะเป็ นทางเลือกกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในการเตรี ยมบุคลากรเข้าสู่ ตาํ แหน่ง
กระบวนการ
1. วางแผนเตรี ยมงาน มีการประชุมวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู
2. ดําเนินการพัฒนาครู ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย เน้นแนวทางการพัฒนาครู ที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบตั ิ ได้แก่
2.1 ศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู ้
2.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
2.3 ตั้งศูนย์ให้คาํ ปรึ กษา / คลินิกให้คาํ ปรึ กษา
2.4 นิเทศการสอน
2.5 ใช้เทคนิคการชี้แนะ (Coaching)
2.6 การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาครู มีการประเมินความรู ้ก่อนการพัฒนาและภายหลัง
การพัฒนา ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา และควรมีการนิ เทศ ติดตามผลการพัฒนา
ครู ที่เข้ารับการอบรม
4. การปรับปรุ งหลักสู ตร ผูด้ าํ เนินงานพัฒนาครู นําผลการประเมินมาปรับปรุ งความ
เหมาะสม ความทันสมัยและความสอดคล้องต่อความต้องการของครู
ผลผลิตจากการพัฒนาครู
1. ผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ คือ วุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น วิทยฐานะเพิ่มขึ้น เพิ่มความรู ้
ทักษะในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการพัฒนาต่อวิธีการและผลการพัฒนา
3. ความร่ วมมื อทางวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏมี กิจกรรม
ทางด้านวิชาการร่ วมกัน คณาจารย์มีเอกสาร ตํารา หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบการพัฒนาครู
เพิ่มขึ้น
ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู
1. ความสอดคล้องของผลการดําเนินงานกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหรื อต้นสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เมื่ อ ผู ้ด ํา เนิ น งานประเมิ น ความสอดคล้อ งของผลการดํา เนิ น งานกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หรื อต้นสั งกัดสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน การดํา เนิ นงานมี ความครบถ้วนตาม
นโยบายเพียงใดหรื อควรปรับปรุ ง ตรวจทานความสอดคล้อง ปั ญหา อุปสรรคของการดําเนิ นงานกับ
นโยบาย ปั จจัยพื้นฐานที่ ใช้ในการพัฒนาครู หลักสู ตรที่ ดาํ เนิ นการมี ความสมบู รณ์ หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ข้ารับบริ การเพียงใด หรื อควรจัดทําหลักสู ตรใหม่ ๆ ที่สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงหรื อความต้องการของผูร้ ับบริ การ
2. แรงจูงใจให้ครู เห็นความสําคัญและพัฒนาตนเอง
การดําเนิ นงานสนับ สนุ นให้ครู เห็ นความสําคัญของการพัฒนาตนเองเพีย งใด สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมพัฒนาอันจะก่อให้เกิดความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างผูเ้ ข้าร่ วม
พัฒนาหรื อไม่ รวมถึงความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณาจารย์และผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
3. ความสอดคล้องของผลการดําเนินงานกับความต้องการ / วัตถุประสงค์
การดําเนิ นงานสะท้อนกลับไปปรับแก้กระบวนการพัฒนาครู วา่ มีปัญหา อุปสรรคที่ควร
พัฒนา ปรับปรุ ง โดยเฉพาะวิธีการพัฒนาครู ทําให้ครู เกิดผลงาน ผลการดําเนิ นงานกับความต้องการ
/ วัตถุประสงค์เพียงพอหรื อไม่ หากไม่เพียงพอย่อมต้องกลับไปพิจารณาว่าบกพร่ องที่ใด
บริบท
1. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 การพัฒนาครู ให้เกิดทักษะตามศตวรรษที่ 21 มี
10 ประการ คือ การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ การฝึ กทักษะการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ การฝึ กการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การฝึ กทักษะการแก้ปัญหา การฝึ กทักษะการสื่ อสารและความร่ วมมือ การฝึ ก
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การให้ความรู ้ดา้ นสื่ อและเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน
การฝึ กทักษะทางความใฝ่ รู ้และจินตนาการ การฝึ กทักษะอาชี พ การสอนที่สอดแทรกทักษะการ
เรี ยนรู ้ โลกและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาครู ควรจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการด้านการฝึ กทักษะแยก
ตามทักษะศตวรรษที่ 21 หรื อใช้การบูรณาการไปกับหัวข้ออบรมอื่น ๆ
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ควรมีการจัดอบรมเพื่อเสริ มความรู ้เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2.1 ผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลายแห่ ง มาจากประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ครู ตอ้ ง
เตรี ยมการเกี่ ยวกับภาษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านเพื่อ
การสื่ อสาร
2.2 การถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซี ยนเป็ นสิ่ งที่ครู
จําเป็ นต้องรู ้นอกเหนื อจากคําทักทาย วิธีการแต่งกาย
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2.3 หากมีความพร้อมเพียงพอมหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดศูนย์ฝึกอบรม การเตรี ยมความ
พร้อมการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
สรุ ป เนื่ องจากผู ต้ อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นคณะคณาจารย์และผู บ้ ริ หารของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
คณะผูบ้ ริ หารและครู ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได้แสดงความคิดเห็ นต่อสภาพปั จจุ บนั ของการ
พัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมีการปฏิบตั ิการมากและระดับมีความพึงพอใจมากทุก
รายการ และเมื่อสัมภาษณ์ คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หัวหน้าภาควิชา / ประธานสาขาวิชา
คณบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่
มีนโยบายที่ชดั เจนต่อการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งแนวทางการพัฒนาครู จะขึ้นอยู่
กับนโยบายของต้นสั งกัดที่ ค รู ป ฏิ บตั ิ งานกําหนด รวมถึ ง ความพร้ อมของผูด้ าํ เนิ นการพัฒนาครู
งบประมาณที่จะรองรับมีท้ งั งบประมาณแผ่นดิ นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนิ นการของบประมาณ
ล่วงหน้า รวมทั้งงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดและครู เป็ นผูจ้ ดั หามาเอง ส่ วนกระบวนการจัด
อบรม ก็จะอยูใ่ นรู ปแบบอบรม / ประชุ ม ประชุมเชิ งปฏิ บตั ิการชี้แนะ (Coaching) การจัดทําวิจยั ใน
ชั้นเรี ยนผลผลิตเป็ นไปตามความคาดหมาย
ขั้นตอนของรู ปแบบการพัฒนาครู ตามแนวคิดที่ได้รับจากการสอบถามคณะคณาจารย์และ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ การสัมภาษณ์คณาจารย์กลุ่มเป้ าหมาย โดยรวม กระบวนการที่กาํ หนด
ตามรู ป แบบการพัฒ นาครู เ ป็ นสิ่ ง ดี แต่ บ างขั้น ตอนมี ข ้อ จํา กัด ที่ ไ ม่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้จ ริ ง ในการ
ดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัย เช่ น ขั้นที่ 2 การร่ วมมือการวางแผนพัฒนาบุคลากร ขั้นที่ 4 สร้ าง
ทัศนคติความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากร เป็ นต้น จากข้อมูลข้างต้น จึงกําหนดกระบวนการพัฒนา
ครู เป็ น 4 ขั้น ดังรายละเอียดตารางที่ 16 และแผนภาพที่ 11 (หน้า 154)
ตารางที่ 16 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสภาพปั จจุบนั ของกระบวนการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับกระบวนการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากผลการวิจยั
สภาพปัจจุบัน
1. สํ า รวจและวิเ คราะห์ ค วาม
ต้ องการของครู และผู้บริหาร
1.1 สํ า รวจความต้ อ งก าร
พัฒนาของครู และผูบ้ ริ หารใน
สถานศึ ก ษาทางวิช าการ เพื่ อ
เป็ นข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ในการ

กระบวนการจากการวิจัย
1. สํ ารวจและวิเคราะห์ ความ
ต้ องการของครู และผู้บริหาร
1.1 สํ า รวจความต้ อ งการ
พัฒนาทางวิชาการของครู และ
ผู ้ บ ริ ห า ร เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ล
เบื้องต้นในการวางแผนพัฒนา

ผลการวิเคราะห์
ขั้น ของกระบวนการนี้ เป็ นไป
ตามขั้นย่อยของปั จจัยนําเข้าใน
การพัฒ นาครู ที่ มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏจัดทําข้อมู ลสารสนเทศ
เกี่ ย วกับ การพัฒ นาครู ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าค่าเฉลี่ ยรวมของ
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วางแผนพัฒนา
1.2 สํ า รวจความพร้ อ มของ
บุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ต่อการพัฒนาครู
1.3 นําข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับบริ บทของ
สถานศึกษา บุคลากร (จํานวน
บุคลากร คุณวุฒิ ตําแหน่งงาน)
อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี
งบประมาณ อาคารสถานที่มา
ประกอบการพิจารณา
1.4 นําข้อมูลสารสนเทศของ
หน่ วยงานผูใ้ ห้ความรู ้เกี่ ยวกับ
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรที่ ใ ห้
ค ว า ม รู ้ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ม าประกอบการ
พิจารณา
2. ร่ ว มมื อ กันวางแผนพัฒ นา
บุคลากร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานแล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่ วมมือกัน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า จ า ก ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ได้รวบรวม
3. จั ด ทํ า หลั ก สู ต รพั ฒ นา
บุคลากร
จัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู
ในรู ปแบบการฝึ กอบรม ศึกษา

กระบวนการจากการวิจัย
1.2 สํ า รวจความพร้ อ มของ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
ต่อการพัฒนา
1.3 นํา ข้อ มู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับบริ บทของ
สถานศึ กษา บุคลากร (จํานวน
บุคลากร คุ ณวุฒิ ตําแหน่งงาน)
อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี
งบประมาณ อาคารสถานที่ ม า
ประกอบการพิจารณา
1.4 นําข้อมู ลสารสนเทศของ
หน่ วยงานผูใ้ ห้ความรู ้ เกี่ ยวกับ
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรที่ ใ ห้
ความรู ้ เครื่ องมื อ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี มาประกอบการ
พิจารณา

ผลการวิเคราะห์
ด้า นปั จจัย นํา เข้า ในการพัฒนา
ครู
สอดคล้องกับทฤษฎีระบบขั้น
ปั จจัยนําเข้า
- ทรัพยากรบุคคล
- ทรัพยากรวัตถุ
- ทรัพยากรทางการเงิน
- สารสนเทศ
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ขั้นที่ 1 สํารวจ
และวิเคราะห์ความต้องการของ
ครู และผูบ้ ริ หาร มีความเป็ นไป
ได้

2. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและ
หลักสู ตรพัฒนาครู
2.1 ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่ วมมือกัน
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ค รู ข อ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า จ า ก ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ได้รวบรวม
2.2 จัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ให้ ค รู เ ลื อ ก
เข้ารับการพัฒนา
1. หลักสู ตรเพิ่มวิทยฐานะ
2. หลั ก สู ตรเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ

ขั้น ของกระบวนการนี้ เป็ นไป
ตามขั้นย่อยของปั จจัยนําเข้าใน
การพัฒ นาครู ที่ มหาวิ ท ยาลัย
ราชภั ฏ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ จั ด ทํ า
ห ลั ก สู ต ร ก า ร พั ฒ น า ค รู
หลากหลายเรื่ องให้ครู เลื อกเข้า
รั บ การพัฒ นาซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง
กว่าค่าเฉลี่ ยรวมของด้านปั จจัย
นําเข้าในการพัฒนาครู
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากการ
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ดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.1 หลัก สู ต รการพัฒ นาเพิ่ ม
วิทยฐานะครู และผูบ้ ริ หาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 หลัก สู ต รการพัฒ นาเพิ่ ม
คุณวุฒิ
3.3 หลัก สู ต รฝึ กอบรมระยะ
สั้น
3.4 หลั ก สู ตรเฉพาะกิ จ ตาม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําหนด
3.5 หลั ก สู ตรการพั ฒ นาครู
และผู ้บ ริ หารด้ า นอื่ น ๆ
ตามที่แสดงความจํานง

กระบวนการจากการวิจัย
ทางการศึ กษ าของครู หรื อ
ผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรพัฒนาเทคนิ ค
ก ารส อน / เทคนิ คก ารทํ า
กิจกรรม
4. หลักสู ตรพัฒนาครู ตาม
ความต้อ งการของหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด
5. หลั ก สู ตรพัฒ นาครู ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง
ทางความรู ้ เทคโนโลยี
6. หลักสู ตรเตรี ยมครู ก่อน
ปฏิบตั ิหน้าที่
7. หลั ก สู ตรอื่ น ๆ ตาม
โอกาส
ห า ก ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่
รวบรวมมาไม่ เ พี ย งพอจัด ทํา
แผนพัฒ นาครู หรื อหลัก สู ต ร
จําเป็ นจะต้องกลับไปรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม

4. สร้ า งทัศนคติ ค วามจํ า เป็ น
ในการพัฒนาของบุ คลากรใน
สถานศึกษา
การพัฒนาตนเอง หรื อ การ
พัฒ นาบุ ค ลากรในหน่ วยงาน
เป็ นภาระงานสํ า คัญ ของทุ ก
หน่ ว ยงาน ฉะนั้น จึ ง มี ค วาม
จํา เป็ นที่ จ ะต้องสร้ า งทัศ นคติ

3. ดํา เนิ นการพัฒ นาตามแผน
และหลักสู ตรทีก่ าํ หนด
3.1 สร้ า งทั ศ นคติ ค วาม
จําเป็ นในการพัฒนาของครู ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ส ถ า น ศึ ก ษ า
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้ค รู
สร้ างทัศนคติ และความจําเป็ น
ในการพั ฒ นาตนเอง สร้ า ง

ผลการวิเคราะห์
สัมภาษณ์ พบว่า
ขั้ นที่ 2 ร่ วมมื อ กั น วางแผน
พัฒนาบุ คลากร อาจมี ขอ้ จํา กัด
เ นื่ อ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานมีองค์กรพัฒนา /อบรม
ค รู ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ( ห น่ ว ย
ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ ) แ ล ะ
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร มี
หน่ วยงานพัฒนาผูบ้ ริ หารและ
ค รู คื อ ส ถ า บั น พั ฒ น า ค รู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา (สคบศ.) ประกอบกับ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ จัด อบรม
พัฒ นาครู ตามความถนั ด ของ
ตนเอง ทําให้ความร่ วมมื อใน
การจัดทําแผนพัฒนาร่ วมกันจึง
เกิดตามโอกาสเท่านั้น
ขั้นที่ 3 จัดทําหลักสู ตรพัฒนา
บุคลากร เป็ นขั้นที่เกิดขึ้นได้
จริ ง
ขั้น ของกระบวนการนี้ เป็ นไป
ต า ม ขั้ น ย่ อ ย ข อ ง
กระบวนการพั ฒ นาครู การ
ดําเนิ นการพัฒนาครู ใช้กิจกรรม
อบรมและฝึ กปฏิ บ ัติ ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าค่าเฉลี่ ยรวมของ
ด้านกระบวนการพัฒนาครู
สอดคล้องกับทฤษฎีระบบขั้น
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ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
เกี่ ย วกับ ความจํา เป็ นในการ
พัฒ นาตนเอง สร้ า งแรงจู ง ใจ
ให้ เ กิ ดความรู ้ สึ ก ต้ อ งการ
พัฒ นา ผลดี ข องการพัฒ นา
ตนเอง การยอมรั บ ในความรู ้
ความสามารถของผู ร้ ่ ว มงาน
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ดี ย ว กั น
เนื่ องจากการพัฒนาบุคลากรมี
ทั้ ง การพัฒ นาโดยบุ ค ลากร
ภ า ย น อ ก ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ดั ง นั้ น การเปิ ดใจย อมรั บ
ความสามารถของบุคลากรใน
หน่ ว ยงานเดี ย วกั น จึ ง เป็ น
ขั้น ตอนสํ า คัญ อี ก ขั้น หนึ่ งที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องให้
ความสําคัญ
5. ดําเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาและหลักสู ตรที่
กําหนด
5.1 การให้ ค วามรู ้ ผ่ า นการ
อบรมทั้งภายในและภายนอก
ส ถ านศึ ก ษ าด้ ว ย บุ คล าก ร
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
5.2 ศึ ก ษาดู ง าน ภายนอก
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล้ ว ก ลั บ ม า
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ที่ไ ด้รับ ใน

กระบวนการจากการวิจัย
แรงจู ง ใจให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก
ต้อ งการพัฒ นา ผลดี ข องการ
พัฒ นาตนเอง การยอมรั บ ใน
ความรู ้ ความสามารถของ
ผู ้ ร่ ว ม ง า น ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า
เดียวกัน
3.2 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ดํา เนิ น การให้ ค วามรู ้ ผ่า นการ
อบรมทั้ง ภายในและภายนอก
ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ ว ย บุ ค ล า ก ร
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
3.3 ศึ ก ษ า ดู ง า น ภ า ย น อ ก
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล้ ว ก ลั บ ม า
แลกเปลี่ ย นความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ ใน
สถานศึกษา
3.4 ส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้น
เรี ยน แล้วนําผลการวิจยั มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ น
การสัมมนาโดยมีวทิ ยากรจาก
หน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้มาเป็ นพี่
เลี้ยง
นิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ทั้งการนิเทศด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นิเทศด้วย
ครู ที่ทาํ หน้าที่สอนด้วยกัน โดย
คณาจารย์ผดู ้ าํ เนินการพัฒนาจะ
มีส่วนร่ วมในการนิเทศและให้

ผลการวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนา
- หลักสู ตร
- การบริ หารหลักสู ตร
- วิธีการพัฒนา
- การติดตามประเมินผล
และสอดคล้องกับรู ปแบบ
รู ป แบบการพัฒนาครู แบบการ
สอนเนื้ อ หาวิ ช า
(Subject
Knowledge for Teaching–
SKfT) รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย์ของ Orlich
รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบการพัฒนา
โดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน
(Trainer-Based Models)
รู ปแบบย่อยการประสานความ
ร่ วมมือ (Linking –Agent)
รู ปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อน
ร่ วมงาน (Peer-Coaching)
รู ป แ บ บ ย่ อ ย ผู ้ ส นั บ ส นุ น
(Advocacy)
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า
ขั้ นที่ 4 สร้ า งทั ศ นคติ ค วาม
จํ า เ ป็ น ใ น ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ควร
เป็ นหน้าที่ของครู ที่ควรจะสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
ร ว ม ถึ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
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สถานศึกษา
5.3 ส่ งเสริ มการทําวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน แล้วนําผลการวิจยั มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ น
การสัมมนาโดยมีวทิ ยากรจาก
หน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้มาเป็ นพี่
เลี้ยง
5.4 นิเทศการจัดการเรี ยนรู ้
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
สถ านศึ กษ าด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ทั้งการนิ เทศด้วย
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา นิ เ ทศ
ด้วยบุ คลากรที่ท าํ หน้า ที่ สอน
ด้ ว ย กั น จั ด เ อ ก ส า ร ที่
หลากหลายให้คน้ คว้าเพิ่มเติม
รวมกลุ่ ม แบ่ ง ปั น ความรู ้ จ าก
บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษา
และระหว่า งบุ ค ลากรภายใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ บุ ค ล า ก ร
ภายนอกสถานศึกษา
6. ประเมินผลหลังการพัฒนา
6.1 ผลจากการพัฒนาครู
6.2 ผลจากความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาครู

กระบวนการจากการวิจัย
คําแนะนําเพิ่มเติมตามโอกาส
จัดเอกสารที่หลากหลายให้
ค้นคว้าเพิ่มเติม รวมกลุ่ม
แบ่งปั นความรู ้จากครู ภายใน
สถานศึกษา และระหว่างครู
ภายในสถานศึกษากับบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ดู แ ล
สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษา
ขั้น พื้ น ฐาน และคุ รุ ส ภาควรมี
ส่ วนร่ วมที่ จะกระตุ ้น ส่ ง เสริ ม
ให้ค รู ต ระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ
ของการพัฒนา
ขั้น ที่ 5 ดํา เนิ น การพัฒ นาตาม
แผนและหลั ก สู ตรที่ ก ํา หนด
เป็ นขั้น ตอนที่ ดี และสามารถ
เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง แต่ อ าจพบ
ข้อจํากัดเกี่ยวกับเวลาและภาระ
งานอาจไม่ ส ะดวกต่ อ การไป
นิเทศครู

4. ประเมิ น ผลภายหลั ง การ
พัฒนาครู
4.1 ประเมิ น ผลจากการ
อบรมพัฒนาครู
4.2 ผลการประเมิ น จาก
7. ประเมินความสอดคล้ อง
ความพึ ง พอใจต่ อ การอบรม
ของการพัฒนา
และการพัฒนาครู
7.1 ประเมินผลลัพธ์ที่บุคลากร
4.3 ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ที่ ค รู
ได้รับกับจุดประสงค์ที่วางไว้ ได้รั บ กับ จุ ดประสงค์ที่ วางไว้

สอดคล้องกับทฤษฎีระบบขั้น
ผลผลิต
- ผลผลิตตามวัตถุประสงค์
- ความพึ ง พอใ จต่ อ ผล ก าร
พัฒนา
และสอดคล้องกับรู ปแบบ
รู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน
(Driver Navigator Model)
ข้อ 3 การประเมิน
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ตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาร่ วมกับ
หน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้
7.2 ประเมินหลักการเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องของการวาง
แผนการให้ความรู ้ ผลผลิตที่
เกิดขึ้นและความพึงพอใจของ
บุคลากร

กระบวนการจากการวิจัย
ตามแผนการพั ฒ นาครู ของ
สถานศึ กษาร่ วมกับ หน่ วยงาน
ผูใ้ ห้ความรู ้
4 . 4 ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก ก า ร
เกี่ ย วกับ ความสอดคล้อ งของ
การวางแผนการให้ ค วามรู ้
ผ ล ลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ค ว า ม
พึงพอใจของครู ครบวงจรเป็ น
วัฏจักร
4.5 ประเมินและพัฒนา
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาของครู

ผลการวิเคราะห์
(Assessment)
ข้อ 4 การประเมินแหล่งที่มา
(Evaluation - Principle)
ข้อ 5 การประเมินวิธีการ
(Evaluation - Mechanism)
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า
ขั้น ที่ 6 ประเมิ น ผลหลั ง การ
พัฒนา
ขั้นที่ 7 ประเมินความสอดคล้อง
ของการพัฒนา
ควรรวมขั้นที่ 6 และขั้นที่ 7 ให้
เป็ นขั้นเดียวกัน

ผลจากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล สามารถสรุ ปกระบวนการพัฒนาครู ที่สนับสนุ นรู ปแบบการ
พัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
1. สํ ารวจและวิเคราะห์ ความต้ องการของครูและผู้บริหาร
1.1 สํารวจความต้องการพัฒนาทางวิชาการของครู และผูบ้ ริ หาร เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้น
ในการวางแผนพัฒนา
1.2 สํารวจความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนา
1.3 นํา ข้อมู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกับ บริ บ ทของสถานศึ กษา บุ ค ลากร
(จํา นวนบุ ค ลากร คุ ณ วุ ฒิ ตํา แหน่ ง งาน) อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี งบประมาณ อาคารสถานที่ ม า
ประกอบการพิจารณา
1.4 นําข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้เกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากรที่ให้
ความรู ้ เครื่ องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี มาประกอบการพิจารณา
2. จัดทําแผนพัฒนาและหลักสู ตรพัฒนาครู
2.1 สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏร่ วมมือกันจัดทําแผนพัฒนาครู ของสถานศึกษา
จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้รวบรวม
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2.2 จัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ครู เลือกเข้ารับการพัฒนา
1. หลักสู ตรเพิ่มวิทยฐานะ
2. หลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาของครู หรื อผูบ้ ริ หาร
3. หลักสู ตรพัฒนาเทคนิคการสอน / เทคนิคการทํากิจกรรม
4. หลักสู ตรพัฒนาครู ตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด
5. หลักสู ตรพัฒนาครู ท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางความรู ้ เทคโนโลยี
6. หลักสู ตรเตรี ยมครู ก่อนปฏิบตั ิหน้าที่
7. หลักสู ตรอื่น ๆ ตามโอกาส
หากข้อมู ล สารสนเทศที่รวบรวมมาไม่เพียงพอจัดทําแผนพัฒนาครู หรื อหลักสู ตร
จําเป็ นจะต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
3. ดําเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรทีก่ าํ หนด
3.1 สร้างทัศนคติความจําเป็ นในการพัฒนาของครู ในสถานศึกษา สถานศึกษาส่ งเสริ ม
และสนับ สนุ นให้ค รู สร้ า งทัศ นคติ และความจํา เป็ นในการพัฒนาตนเอง สร้ า งแรงจู งใจให้เกิ ด
ความรู ้ สึ ก ต้องการพัฒนา ผลดี ข องการพัฒนาตนเอง การยอมรั บ ในความรู ้ ความสามารถของ
ผูร้ ่ วมงานในสถานศึกษาเดียวกัน
3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการให้ความรู ้ผา่ นการอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาด้วยบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.6 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้รับใน
สถานศึกษา

3.7 ส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน แล้วนําผลการวิจยั มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ น
การสัมมนาโดยมีวทิ ยากรจากหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้มาเป็ นพี่เลี้ยง
3.8 นิ เทศการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการ
นิ เทศด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา นิ เทศด้วยครู ที่ทาํ หน้าที่ สอนด้วยกัน โดยคณาจารย์ผูด้ าํ เนิ นการ
พัฒนาจะมีส่วนร่ วมในการนิ เทศและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมตามโอกาส จัดเอกสารที่หลากหลายให้
ค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม รวมกลุ่ ม แบ่ ง ปั น ความรู ้ จ ากครู ภายในสถานศึ ก ษา และระหว่ า งครู ภายใน
สถานศึกษากับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา
4. ประเมินผลภายหลังการพัฒนาครู
4.1 ประเมินผลจากการอบรมพัฒนาครู
4.2 ผลการประเมินจากความพึงพอใจต่อการอบรมและการพัฒนาครู
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4.3 ประเมินผลลัพธ์ที่ครู ได้รับกับจุดประสงค์ที่วางไว้ตามแผนการพัฒนาครู ของ
สถานศึกษาร่ วมกับหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้
4.4 ประเมินหลักการเกี่ยวกับความสอดคล้องของการวางแผนการให้ความรู ้ ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น ความพึงพอใจของครู ครบวงจรเป็ นวัฏจักร
4.5 ประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
กระบวนการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากงานวิจยั 4 ขั้น สามารถนําเสนอในรู ป
แผนภาพที่ 11 (หน้า 154)
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แผนภาพที่ 11 กระบวนการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากงานวิจัย
สํารวจความต้องการพัฒนาของครู และ
ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาทางวิชาการ

สํารวจความพร้อมของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สํารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการของครู และผูบ้ ริ หาร
นําสารสนเทศของสถานศึกษามา
ประกอบการพิจารณา

ปั จจัยนําเข้า
(Input)

นําสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้
ประกอบการพิจารณา

ข้อมูลไม่
เพียงพอ

สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏร่ วมกันจัดทําแผนพัฒนาครู
จัดทําแผนพัฒนาและหลักสูตรพัฒนาครู
จัดทําหลักสูตรพัฒนาครู
การดําเนินงานไม่
ประสบผลตามแผนฯ

กระบวนการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนิน
สร้างทัศนคติความจําเป็ นใน
การให้ความรู ้ผา่ นการอบรม
การพัฒนา
ศึกษา ดูงาน
ดําเนินการพัฒนาตามแผนและ
หลักสูตรที่กาํ หนด

ส่งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน

นิเทศการจัดการเรี ยนรู ้

ประเมินผลการอบรม

ผลความพึงพอใจของการ
อบรม

ประเมินผลภายหลังการพัฒนาครู
ประเมินผลลัพธ์กบั
จุดประสงค์

ประเมินความสอดคล้อง

(Process)

ผลผลิต
(Output)
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ราชภัฏ

ตอนที่ 9 ผลการดําเนินการประชุมกลุ่มย่อย เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย

ความคิ ดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ต่อ รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ และ
กระบวนการพัฒนาครู
1. รู ป แบบการพัฒ นาครู ที่ ผู ว้ ิ จ ัย สั ง เคราะห์ มี ค วามเป็ นไปได้ที่ จ ะนํา ไปใช้จ ริ ง และ
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ขั้นตอนย่อยภายในรู ปแบบบางขั้นควรมีการขยายความ หรื อนํากิจกรรมที่ปรากฏใน
แบบสอบถามมาประกอบการดําเนินงานของแต่ละขั้น
3. กระบวนการพัฒนาครู ที่ผวู ้ จิ ยั สังเคราะห์ มีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ แต่หากขยาย
ความเพิ่มขึ้นในบางส่ วนจะเป็ นการดี
แนวคิดและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิต่อการพัฒนาครู
1. หน่วยงานต้นสังกัด จะเป็ นหน่วยงานหลักในการกําหนดนโยบายการอบรม พัฒนาครู
โดยสถานศึ กษาในสังกัดจะต้องส่ งครู เข้ารับการพัฒนาตามหัวข้อ เวลา สถานที่ ที่กาํ หนด ฉะนั้น
การพัฒนาครู ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ควรประสานตรงกับต้นสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน และสํา นัก การศึ กษา กรุ งเทพมหานคร) เพื่อทราบนโยบายความต้องการ
พัฒนาครู
2. หากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการจัดกิจกรรมพัฒนาครู ควรประชาสัมพันธ์เป็ นสองทาง
คื อ หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด (สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และสํ า นัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร) และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การจัดกิ จกรรมพัฒนาครู ไม่จาํ เป็ นต้องใช้การอบรมเพียงอย่างเดี ยว ควรมี กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิ และอื่น ๆ ต่อการจัดอบรมแต่ละครั้ง
4. ครู ใ นสถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมี ค วามต้อ งการพี่ เ ลี้ ย ง (อาจารย์ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความรู ้ ความสามารถเฉพาะเรื่ อง) มาให้คาํ ชี้ แนะเกี่ยวกับการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน การทํากรณี ศึกษา และอื่น ๆ
5. สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานบางแห่ ง ที่ มี ค วามพร้ อ มในด้า น
งบประมาณ สถานที่และเครื อข่ายผูร้ ู ้ ต่าง ๆ จะจัดกิจกรรมพัฒนาครู ในสถานศึกษาของตนเอง โดย
ประสานงานตรงกับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ องค์ ก รทางการศึ ก ษาต่ า ง ๆ เชิ ญ วิ ท ยากรมี ค วามรู ้
ความสามารถตรงกับที่สถานศึกษาสนใจมาจัดอบรมให้กบั ครู ในสถานศึกษาโดยตรง
6. เทคนิ คการพัฒนาครู แบบชี้ แนะ (Coaching) เป็ นแนวทางที่ผบ
ู ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ตอ้ งการ เนื่ องจากวิทยากรจะดําเนิ นการให้ความรู ้ หลังจากนั้น จะมีการนิ เทศ สังเกตการสอน
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การทํากิจกรรมของครู เพื่อติดตามผลการนําความรู ้จากอบรมไปปฏิบตั ิจริ ง และให้คาํ แนะนําเมื่อมี
ปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
7. การกระตุน้ ส่ งเสริ มให้ครู เห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเองมาจากผูบ้ ริ หารผลักดัน
ส่ งเสริ มให้ครู ได้พฒั นา แต่หากมหาวิทยาลัยราชภัฏจะช่วยเสริ มเมื่อครู มาเข้ารับการพัฒนาก็จะเป็ น
สิ่ งดี
8. ด้วยบทบาทที่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏเป็ นหน่ วยงานผลิ ตและพัฒนาครู จําเป็ นจะต้อ ง
แสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาครู เช่น การพัฒนาครู ผา่ นระบบโซเชี ยลต่าง ๆ (ไลน์ -Line,
เฟซบุค - Face Book) หรื อสื่ ออื่น ๆ เป็ นต้น
9. ปั จจุบนั การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว การพัฒนาครู จึงไม่
ควรถู ก กํา หนดเพี ย งมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ หากแต่ ค วรสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กับ สถาน
ประกอบการอื่น ๆ เช่น โครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ, มิวเซี ยมสยาม, ศูนย์
มานุษยวิทยา สิ รินธร (องค์การมหาชน) เป็ นต้น
10. ประยุกต์การพัฒ นาครู โดยใช้สถานที่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมาสู่ การพัฒ นาครู ใ น
สถานศึกษาด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มครู ในสถานศึกษาเป็ นกลุ่มย่อยแล้วสร้างการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
11. การต่ออายุใบประกอบวิชาชี พครู คุ รุสภา (สํานักเลขาธิ การคุ รุสภา, 2556: 17-18)
กําหนดไว้วา่ ครู ตอ้ งมีผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานโดยมีการพัฒนาตนเอง หรื อมี
กิ จกรรมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนการสอน โดยรวมไม่น้อยกว่า 3
กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี ทั้งนี้กิจกรรมจะต้องไม่ซ้ าํ กันทั้ง 3 กิจกรรม
จากกิจกรรมที่แตกต่างกัน 12 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. เพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา
2. การเข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบตั ร
3. การผ่านการอบรม
4. การเลื่อนวิทยฐานะ
5. การเป็ นวิทยากร
6. การเขียนตํารา หรื อบทความ
7. การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
8. การทําวิจยั
9. การได้รับรางวัลคุรุสภาหรื อหน่วยงานทางการศึกษา
10. เข้าฟังบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบตั ิการ
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11. ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
12. การทําผลงานเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ครู ส่วนใหญ่จะเลื อกกิ จกรรมเพิ่มคุ ณวุฒิทางการศึกษา การเข้ารับการอบรม การเลื่ อน
วิทยฐานะ การศึกษาดูงาน ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ มากกว่ากิจกรรมอื่น ๆ สะท้อนให้
เห็นว่า หากมหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดกิจกรรมพัฒนาครู ก็ยงั คงจะต้องเป็ นการเพิ่มคุ ณวุฒิ การจัด
กิ จ กรรม อบรม ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร รวมถึ ง จัด กิ จ กรรมอบรมให้ ค รู เ ลื่ อ นวิ ท ยฐานะ เพราะ
สอดคล้องกับความต้องการของครู

