159

บทที่ 5
สรุ ปผล การวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง รู ป แบบการพัฒนาครู ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษา
สภาพปั จ จุ บ ัน การพัฒ นาครู ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ และพัฒ นารู ปแบบการพัฒ นาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 คณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ จํานวนทั้งหมด 40
แห่ง ประชากรโดยประมาณ จํานวน 14,408 คน
กลุ่ ม ที่ 2 ครู ที่ ท ํา การสอนในสถานศึ ก ษาสั ง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ทัว่ ประเทศโดยประมาณ จํานวน 397,733 คน ครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึ กษาสังกัด
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร ประชากรโดยประมาณ จํานวน 14,681 คน รวม 412,414 คน
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ตัวแทนคณาจารย์และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มาจากการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม แล้วใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 397 คน
กลุ่มที่ 2 ตัวแทนครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เฉพาะเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ตัวแทนครู ที่ทาํ การสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานัก
การศึกษากรุ งเทพมหานครได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กําหนด
จํานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม แล้วใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เพื่อคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 395 คน
เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จํานวน 2 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกี่ยวกับการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 1
ฉบับ รวมทั้งหมด 3 ฉบับ คือ
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อ
สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัว เป็ นแบบเลือกตอบ 10 ข้อ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารที่มีต่อสภาพปั จจุบนั ในการพัฒนาครู ดา้ น
ปั จจัยนําเข้าในการพัฒนาครู กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู และผลสะท้อนกลับ
จากการพัฒนาครู เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 40 ข้อ
ตอนที่ 3 สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ตามหัวข้อการพัฒนาด้านความคิดเห็นต่อหัวข้อ
การพัฒนาครู ตามแนวคิดเกี่ยวกับทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาครู รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 15 ข้อ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัว เป็ นแบบเลือกตอบ 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการ
พัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู
และผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 38 ข้อ
3. แบบสัมภาษณ์ในการวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิ ดเห็ นของคณาจารย์ต่อแนวทางพัฒนาครู ประกอบด้วย ปั จจัย
นําเข้า (นโยบายการพัฒนาครู การเตรี ยมหลักสู ตร บุ คลากร สถานที่ และแนวทางการประเมิน
การสนั บ สนุ น การดํา เนิ น งาน) กระบวนการพัฒ นาครู (รู ปแบบการพัฒ นาครู แบบอื่ น ๆ
การประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุ ง) ผลผลิตจากการพัฒนาครู (คณาจารย์และครู ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการร่ วมกัน)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของคณาจารย์ในด้านข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาครู ด้านการสอน ด้านการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ด้านการเพิ่มคุณวุฒิ และด้าน
การเพิ่มวิทยฐานะ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี
ศึ ก ษาค้นคว้า รวบรวมข้อ มู ล ทฤษฎี ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา (ทฤษฎี ร ะบบ รู ป แบบ
การพัฒนาคณาจารย์ของ Orlich รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน
(Trainer - Based Models) 3 รู ปแบบย่อย คือ รู ปแบบย่อยการประสานความร่ วมมือ (Linking –
Agent) รู ปแบบย่อยการสอนโดยเพื่อนร่ วมงาน (Peer - Coaching) รู ปแบบย่อยผูส้ นับสนุ น
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(Advocacy) รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอนเนื้ อหาวิชา (Subject Knowledge for Teaching–
SKfT) และรู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน (Driver Navigator Model) ความหมายรู ปแบบและการจัดทํา
รู ปแบบ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บริ บทต่าง ๆ ที่
มี ผ ลต่ อการเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษา (แนวคิ ดเกี่ ย วกับ ทัก ษะแห่ ง อนาคตใหม่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน) เพื่อกําหนดกรอบความคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา สภาพปัจจุบัน การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึ ก ษาสภาพปั จจุ บ นั การพัฒนาครู ข องมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ด้วยการรวบรวมข้อมู ล จาก
แบบสอบถามทั้งสองฉบับ มาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ยวกับสภาพปั จจุ บนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
การพัฒนาครู สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ตามบริ บทภายนอกด้านแนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่ ง
อนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน รวมถึงความพึงพอใจของ
ครู ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สรุ ปเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อ
การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาครู โดย
พิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีระดับสู งและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าตํ่า
ขั้นตอนที่ 3 ร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู
นําแนวคิดทฤษฎี ระบบ รู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของ Orlich รู ปแบบที่ 4 รู ปแบบ
การพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน (Trainer-Based Models) 3 รู ปแบบย่อย คือ รู ปแบบย่อย
การประสานความร่ วมมื อ (Linking –Agent) รู ป แบบย่อยการสอนโดยเพื่อนร่ วมงาน (PeerCoaching) รู ปแบบย่อยผูส้ นับสนุ น (Advocacy) รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอนเนื้อหาวิชา (Subject
Knowledge for Teaching–SKfT) และรู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน (Driver Navigator Model)
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ สังเคราะห์เป็ นกระบวนการพัฒนาครู รายละเอียดดังตารางที่ 2 (หน้า 75)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติสภาพปั จจุบนั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ความพึงพอใจของครู ต่อการ
พัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาเป็ นข้อมูลในการยกร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยนํา ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานมาประกอบการพิ จารณา เลื อกประเด็ นที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละด้านมาเป็ นข้อมูลการร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู หลังจากนั้น จึง
วิเคราะห์ตวั แปรกลุ่มปั จจัยนําเข้าและกลุ่มกระบวนการที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.48 ขึ้น
ไป และการวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุ (multiple Regression) เพื่ อคัดเลื อกตัวแปรที่ สํา คัญมา
ดํา เนิ นการพัฒนารู ป แบบการพัฒนาครู หลัง จากนั้นสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก เพื่ อประกอบการจัดทําร่ า ง
รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามทฤษฎีระบบ กระบวนการพัฒนาครู ที่สนับสนุ น
รู ปแบบการพัฒนาครู อีกครั้ง
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมิน ร่ างรูปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเมินร่ างรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใช้ประชุ มกลุ่มย่อย (Focus
group) ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูบ้ ริ หารด้านการผลิ ตและพัฒนาครู คณาจารย์และผูบ้ ริ หารใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ ทนของคุรุสภา
ขั้นตอนที่ 5 นําเสนอรูปแบบการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นําข้อมูลที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นําเสนอผลการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกระบวนการพัฒนาครู ที่
สนับสนุนรู ปแบบการพัฒนาครู
สรุ ปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการวิจยั ประกอบด้วย ตอนที่ 1 – 4 คือ
ตอนที่ 1 สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ตามหัวข้อการพัฒนาความคิดเห็นด้านการพัฒนา
ครู ตามแนวคิดทักษะการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาครู รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปั จจัยนําเข้า
กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมุมมอง
ของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 1 สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปั จจัยนําเข้าในการพัฒนาครู เฉลี่ยอยู่ระดับมีการปฏิบตั ิมากค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.86 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏควร
ดําเนินการจัดหาหน่วยงานเฉพาะสําหรับดําเนินการพัฒนาครู ควรนําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
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พัฒ นาครู ม าเป็ นข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาจัด ทํา แผนพัฒ นาครู หลัก สู ต รพัฒ นาครู ค วรมี
หลากหลายให้เลือก
กระบวนการพั ฒ นาครู เฉลี่ ย อยู่ ร ะดั บ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ม ากค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 3.81
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัด
ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู การดําเนินการพัฒนาครู ดว้ ยกิจกรรมอบรมและ
ฝึ กปฏิบตั ิ เมื่อสิ้ นสุ ดการพัฒนามีการประเมินความรู ้ ผลงานจากการฝึ กอบรม รวมถึงความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้า รั บ การพัฒนาต่อกระบวนการพัฒนา มหาวิท ยาลัยราชภัฏ จัดประเมินความสอดคล้อง
ระหว่า งวัตถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ตรและผลการดํา เนิ นงานพัฒนาครู รวมถึ ง ประเมิ นและพัฒนา
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
ผลผลิ ต การพั ฒ นาครู เฉลี่ ย อยู่ ร ะดั บ มี ก ารปฏิ บ ั ติ ม ากค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กั บ 3.86
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ ครู มีความรู ้และทักษะ
เพียงพอต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
จัดทําสื่ อประกอบการสอนและวิจยั ในชั้นเรี ยนเพิ่มขึ้น มีวฒ
ุ ิการศึกษาหรื อวิทยฐานะเพิ่มขึ้น มีความ
พึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาครู
ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู อยู่ในระดับที่มีการปฏิบตั ิมากค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.87
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คื อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดําเนินการประเมินความสอดคล้องของผลการดําเนิ นงานกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
ครู เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านอื่น ๆ
ตอนที่ 2 สภาพปั จจุบนั ของการพัฒนาครู ตามหัวข้อการพัฒนาความคิดเห็นด้านการพัฒนา
ครู ตามแนวคิ ดทัก ษะการศึ กษาเพื่ อศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาครู รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน มุมมองของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความคิ ด เห็ น ต่ อ หัว ข้อ การพัฒนาครู ต ามแนวคิ ด ทัก ษะการศึ ก ษาเพื่ อ ศตวรรษที่ 21 มี
ความจํา เป็ นมากค่า เฉลี่ ยรวม 4.18 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.76 โดยตัวแปรที่ มีค่า เฉลี่ ยสู ง กว่า
ค่าเฉลี่ ยรวม คือ การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ การฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการฝึ กการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การพัฒนาครู รองรับประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนมีความจําเป็ นมาก ค่าเฉลี่ ย
รวม 4.06 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ การให้ความรู ้
เกี่ยวกับความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยน ความรู ้เกี่ยวกับภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และ
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปั จจัยนําเข้า
กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู
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ปั จจัยนําเข้าการพัฒนาครู โดยเฉลี่ ยอยู่ระดับมี ความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ ครู มีความพึงพอใจต่อ
การสํารวจหัวข้อเรื่ องที่ครู ตอ้ งการพัฒนา ทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้ ภาษาของประเทศในอาเซี ยน การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ ครู พึง
พอใจต่อหลักสู ตรหลากหลายให้เลื อกเข้ารั บการพัฒนา ทั้งหลักสู ตรฝึ กอบรมและหลักสู ตรเพิ่ม
คุณวุฒิ หากเป็ นไปได้สถานที่พฒั นาครู ควรใช้สถานที่ที่ครู ปฏิบตั ิงาน
กระบวนการพัฒนาครู โดยเฉลี่ยอยูร่ ะดับมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.09 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.782 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏควร
จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนาตนเอง กิจกรรมเสริ มแรงทางบวกต่อการพัฒนา ให้
ความรู ้ การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน ดําเนิ นการพัฒนาครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่ วมกับ
สถานศึกษา นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครู
ผลผลิ ต พัฒ นาครู โดยเฉลี่ ย อยู่ ร ะดับ มี ค วามพึ ง พอใจมากค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.17
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวม คือ ครู มีการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเพิ่มขึ้ นและสถานศึกษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ครู มีวุฒิ
การศึกษาหรื อมีวทิ ยฐานะเพิ่มขึ้น ครู มีความพึงพอใจต่อวิธีการพัฒนาครู
ผลสะท้อนกลับจากการพัฒนาครู โดยเฉลี่ยอยูร่ ะดับมีความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.14 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยรวมพบว่า ครู มีแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมุมมอง
ของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตัวแปรนําเข้าทุกตัว และตัวแปรกระบวนการทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.401 - 0.668 สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อค่าตัวแปรนําเข้ามีอิทธิพล
ต่อตัวแปรกระบวนการและสามารถทํานายตัวแปรกระบวนได้ครบทุกตัวแปร โดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจัดทําหลักสู ตรการพัฒนาครู หลากหลายหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิให้กบั ครู เลือกศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดเตรี ยมบุคลากรให้พร้อมเพื่อการพัฒนาครู แต่ละหลักสู ตร จัดเตรี ยมปั จจัยสนับสนุน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถานที่ อุปกรณ์และเทคโนโลยีมีความทันสมัยและจํานวนพอเพียง
ตัวแปรกระบวนการทุกตัวและตัวแปรผลผลิตทุกตัวมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
ด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.396 - 0.658 สะท้อนให้เห็นว่า ตัวแปรกระบวนการมี
อิทธิ พลต่อตัวแปรผลผลิต สามารถทํานายตัวแปรผลผลิตได้ครบทุกตัวแปร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจัดประชุ มบุ คลากรวางแผน เตรี ยมการพัฒนาครู วิเคราะห์ ความต้องการพัฒนา นํา
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สารสนเทศของสถานศึกษา มาประกอบการวางแผนการพัฒนา ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน
แลกเปลี่ ยนความรู ้ ตามหน่ วยงานทางการศึกษา แหล่ งการเรี ยนรู ้ ใช้เทคนิ ค Coaching ในการให้
ความรู ้และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน จัดประเมินความรู ้ภายหลังการพัฒนาครู ผลงานจากการ
ฝึ กอบรม นิเทศ ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้ าหมาย ประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู ระหว่างแผนการพัฒนาครู และผลการ
ดําเนินงานพัฒนาครู และพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กลุ่มของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฎ ผลการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล แบบสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression) พบว่า ตัวแปรรวมนําเข้าทุกตัว และตัวแปรรวมกระบวนการพัฒนาครู ทุกตัวมีค่า R
เท่ากับ 0.846 และ R 2 เท่ากับ 0.716 หรื อตัวแปรทั้งสองสามารถทํานายตัวแปรรวมผลผลิตได้สูงถึง
71.6% และ พยากรณ์ตวั แปรรวมผลผลิตได้อย่างมีนยั สําคัญที่ .01
รวมผลผลิต
= 5.661 + 0.162 รวมนําเข้า + 0.467 รวมกระบวนการ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตรวมตามแนวคิดของ
คณาจารย์และผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่า ตัวแปรปั จจัยนําเข้าและตัวแปร
กระบวนการพัฒนาครู รวม 8 ตัวกับตัวแปรผลผลิตรวม มีค่า R เท่ากับ 0.855 และ R 2 เท่ากับ
0.732 หรื อตัวแปรทั้ง 8 ตัวนี้สามารถทํานายตัวแปรรวมผลผลิตได้สูงถึง 73.2% ซึ่งตัวแปรปั จจัย
นําเข้าและตัวแปรกระบวนการพัฒนาครู พยากรณ์ตวั แปรรวมผลผลิตได้อย่างมีนยั สําคัญที่ .01
รวมผลผลิต = 7.162 +1.206กระบวน14 +1.135กระบวนการ7+1.060กระบวน1+0.933กระบวน12
+ 0.839นําเข้า2 + 1.234กระบวน8+ 0.832นําเข้า10 + 1.033กระบวน15
แสดงว่า ตัวแปรมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครู ประชุ ม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู สถานที่ดาํ เนินงานพัฒนาครู ใช้สถานศึกษา
ที่ครู ปฏิบตั ิงาน ส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู ้ตามหน่วยงานทางการศึกษา
แหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้เทคนิ ค Coaching ในการให้ความรู ้และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน นิ เทศ
ติดตามผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้ าหมาย ประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการพัฒนา
ครู และผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู ประเมิ นและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาของครู มีอิทธิ พลต่อผลผลิ ตการพัฒนาครู สามารถนํามาพยากรณ์ ตวั แปรรวมผลผลิ ตได้ดี
อย่างมีนยั สําคัญที่ .01
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กลุ่มของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Regression) พบว่า ตัวแปรรวมนําเข้าทุกตัว และตัวแปรรวมกระบวนการพัฒนาครู ทุกตัว มีค่า R

166

เท่ากับ 0.840 และ R 2 เท่ากับ 0.705 หรื อตัวแปรทั้งสองสามารถทํานายตัวแปรรวมผลผลิตได้สูงถึง
70.5% และพยากรณ์ตวั แปรรวมผลผลิตได้อย่างมีนยั สําคัญที่ .01
รวมผลผลิต =
7.278 + 0.291 รวมนําเข้า + 0.642 รวมกระบวนการ
สภาพปั จจุ บ นั ของรู ป แบบการพัฒนาครู มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เป็ นไปตามแผนภาพที่ 9
หน้า 137
วัตถุประสงค์ ข้อ 2 พัฒนารู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการวิจยั ประกอบด้วยตอนที่ 5 ผลการสัมภาษณ์ เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 5 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
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนโยบายการบริ การวิชาการและดําเนิ นงาน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ งานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาจะอยู่กบั คณะ
ครุ ศ าสตร์ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ พ ัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรื อสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร) ในแต่ละปี ครู จะให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะและเพิม่ คุณวุฒิมากกว่าการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน หลักสู ตรที่ใช้พฒั นาจะ
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะกิจตามนโยบายหรื อความต้องการของครู หรื อหลักสู ตรที่มีความทันสมัยทาง
วิช าการ สถานที่ พ ฒ
ั นาครู ใช้ม หาวิทยาลัย ราชภัฏ นอกจากโครงการพิเศษจึ ง จะใช้ส ถานที่ ข อง
สถานศึกษา งบประมาณมีท้ งั จากผูเ้ ข้ารับการอบรมและของหน่วยงานที่จดั ในบางครั้ง
ผลผลิ ตจากการพัฒนาครู มีท้ งั ผลทางตรงครู ได้รับการพัฒนา ผลทางอ้อมคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เกิ ดผลงานที่ มี ศกั ยภาพเพื่อเลื่ อนตํา แหน่ ง ทางวิช าการและประชาสัม พันธ์
หน่วยงาน
ปั ญหาของการพัฒนาครู มาจากวิธีการพัฒนาและผูเ้ ข้ารับการพัฒนาไม่ตรงกับต้นสังกัด
ต้องการ
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ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยราชภัฏควรลงนามความร่ วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความร่ วมมือในการพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบและได้ผลตามความ
ต้องการ
ความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับรู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจากผลการวิจยั
เมื่อพิจารณารู ปแบบการพัฒนาครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมี
กระบวนการพัฒนาครู มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
จากการศึกษาทฤษฎี ทางการบริ หาร รู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาคณาจารย์ของ
Orlich รู ปแบบหลักที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาโดยยึดผูใ้ ห้การอบรมเป็ นฐาน (Trainer-Based Models)
รู ปแบบย่อยที่ 1 รู ปแบบการแลกเปลี่ยน (Exchange) รู ปแบบย่อยที่ 2 การประสานความร่ วมมือ
(Linking –Agent) รู ปแบบย่อยที่ 3 รู ปแบบการสอนโดยเพื่อนร่ วมงาน (Peer-Coaching) รู ปแบบ
ย่อยที่ 4 รู ปแบบผูส้ นับสนุ น (Advocy) รู ปแบบการพัฒนาครู แบบการสอนเนื้ อหาวิชา (Subject
Knowledge for Teaching–SKfT) และรู ปแบบผูน้ าํ ทาง ผูผ้ ลักดัน (Driver Navigator Model)การ
สอบถามคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสัมภาษณ์ และการประชุ มกลุ่มย่อย ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปรู ปแบบการพัฒนาครู และกระบวนการพัฒนา
ครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากผลการวิจยั ดังแผนภาพที่ 10 (หน้า 142)
รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากการวิจยั ประกอบด้วย
ปัจจัยนําเข้ า (Input)
1.หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่พฒั นาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. ปั จจัยพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาครู (4M)
บุคลากร (Man) ประกอบด้วย ครู ผเู ้ ข้ารับการอบรม คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนที่มี
ส่ วนช่วยในการพัฒนาครู
งบประมาณ (Money) ประกอบด้ว ยงบประมาณแผ่น ดิ น ที่ จ ัด ของบประมาณโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในรู ปของโครงการพัฒนาครู แต่ละปี และงบประมาณพัฒนาครู จากผูเ้ ข้ารับการ
อบรม หรื อสถานศึกษา หรื อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
อุปกรณ์และเทคโนโลยี (Material) ที่ใช้ในการดําเนินงานพัฒนาครู
การบริ หารงาน (Management) แผนงานบริ หารวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําขึ้น
3. หลักสู ตร (Curriculum) หลักสู ตรพัฒนาครู ประกอบด้วยหลักสู ตรเพิ่มวิทยฐานะ,
หลักสู ตรพัฒนาตามความต้องการ, หลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา และหลักสู ตรเตรี ยมการเข้าสู่
ตําแหน่งครู ผชู ้ ่วยให้กบั สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กระบวนการ (Process)
1. วางแผนเตรี ยมงาน มีการประชุมวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู
2. ดําเนินการพัฒนาครู ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย เน้นแนวทางการพัฒนาครู ที่มุ่งเน้น
การปฏิบตั ิให้เกิดความรู ้ดา้ นเทคนิคการสอน การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาครู โดยประเมินความรู ้ก่อนการอบรมและภายหลัง
การอบรม ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม และมีการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครู ที่
เข้ารับการอบรม
4. การปรับปรุ งหลักสู ตร ผูด้ าํ เนินงานพัฒนาครู นําผลการประเมินมาปรับปรุ งความ
เหมาะสม ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของครู
ผลผลิตจากการพัฒนาครู (Output)
ครู มีวุฒิการศึ กษาหรื อวิทยฐานะเพิ่มขึ้น เพิ่มความรู ้ ทักษะการพัฒนาการสอน มี ความ
พึงพอใจต่อการเข้ารั บการพัฒนาครู เกิ ดความร่ วมมือทางวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ มี กิ จ กรรมทางด้า นวิ ช าการร่ ว มกัน คณาจารย์มี เ อกสาร ตํา รา หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาครู เพิ่มขึ้น
ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู (Feedback)
ความสอดคล้องของผลการดําเนินงานกับนโยบาย แรงจูงใจให้ครู พฒั นาตนเองและความ
สอดคล้องของผลการดําเนินงานกับความต้องการ / วัตถุประสงค์
บริบท
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 นําการฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ การคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่ อสารและความร่ วมมือ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความรู ้ดา้ นสื่ อและเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน ทักษะ
ทางความใฝ่ รู ้และจินตนาการ การฝึ กทักษะอาชี พ การสอนที่สอดแทรกทักษะการเรี ยนรู ้โลกและ
วัฒนธรรม มาสนับสนุนการจัดหรื อสอดแทรกในการอบรมตามโอกาส
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ควรเสริ มความรู ้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ด้าน
ภาษา วัฒนธรรม ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
กระบวนการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากการวิจยั ประกอบด้วย
1. สํ ารวจและวิเคราะห์ ความต้ องการของครู และผู้บริ หาร
1.1 สํารวจความต้องการพัฒนาของครู และผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาทางวิชาการ
1.2 สํารวจความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนา
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1.3 นํา ข้อมู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกับ บริ บ ทของสถานศึ กษา บุ ค ลากร
อุปกรณ์ เทคโนโลยี งบประมาณ อาคารสถานที่มาประกอบการพิจารณา
1.4 นําข้อมูลสารสนเทศบุคลากรของหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
มาประกอบการพิจารณา
2. จัดทําแผนพัฒนาและหลักสู ตรพัฒนาครู
2.1 สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏร่ วมมือกันจัดทําแผนพัฒนาครู ของสถานศึกษา
จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้รวบรวม
2.2 จัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู ในรู ปแบบการฝึ กอบรม ศึกษา ดู งาน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
หลักสู ตรการพัฒนาเพิ่มคุ ณวุฒิ หลักสู ตรการพัฒนาเพิ่มวิทยฐานะครู และผูบ้ ริ หาร หลักสู ตรการ
พัฒนาครู และผูบ้ ริ หารด้านอื่น ๆ
3. ดําเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรทีก่ าํ หนด
3.1 สร้ างทัศนคติ และความจําเป็ นในการพัฒนาตนเองของครู สร้ า งแรงจูงใจให้เกิ ด
ความรู ้สึกต้องการพัฒนา การยอมรับในความรู ้ ความสามารถของผูร้ ่ วมงานในสถานศึกษาเดียวกัน
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการให้ความรู ้ผา่ นการอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาด้วยบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.3 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้รับใน
สถานศึกษา
3.4 ส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน แล้วนําผลการวิจยั มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ น
การสัมมนาโดยมีวทิ ยากรจากหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้มาเป็ นพี่เลี้ยง
3.5 วางระบบและดําเนิ นการนิ เทศการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ภายในสถานศึ กษาผ่าน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพื่อนครู คณาจารย์ผดู ้ าํ เนิ นการพัฒนาครู รวมถึ งการจัดหาเอกสารให้คน้ คว้า
เพิ่มเติม
4. ประเมินผลภายหลังการพัฒนาครู
4.1 ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาครู
4.2 ประเมินความพึงพอใจจากการพัฒนา
4.3 ประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนากับจุดประสงค์ที่กาํ หนดตามแผนการพัฒนาครู
4.4 ประเมินความสอดคล้องของการวางแผนการให้ความรู ้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ความ
พึงพอใจของครู ครบวงจรเป็ นวัฏจักร
4.5 ประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
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อภิปรายผลการวิจัย
1. วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สภาพปั จ จุ บ ัน การพัฒ นาครู ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ร ะบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู ผลผลิตจากการพัฒนาครู ผลสะท้อนกลับจากการ
พัฒนาครู ดังแผนภาพที่ 9 หน้า 137
ปัจจัยนําเข้ า (Input)
ผลจากการสอบถามคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มี ห น่ ว ยงานดํ า เนิ น การพัฒ นาครู และจัด ทํา แผนพัฒ นาครู เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต ัว แปรนํา เข้ า 4
ตัวแปรที่สามารถทํานายกระบวนการทั้งหมดได้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําหลักสู ตรการพัฒนา
ครู การจัด ทํา หลัก สู ต รเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ การจัด เตรี ย มบุ ค ลากรพัฒ นาครู และการจัด เตรี ย มปั จ จัย
สนับสนุนการพัฒนาครู (สถานที่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี) จากสมการการถดถอยพหุ ปั จจัยนําเข้า
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อกระบวนการ คื อ กลุ่ ม งบประมาณทั้ง ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ และสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดทําแผนพัฒนาครู การจัดเตรี ยมสถานที่และบุคลากร สิ่ งที่สําคัญมีหลักสู ตรการ
อบรมให้ครู เลื อก ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการบริ หาร 4M บุ คลากร (Man) งบประมาณ (Money)
เครื่ องมือ อุปกรณ์ (Material) และการบริ หารงาน (Management) (สมคิด บางโม, 2558: 61)
สํ า หรั บ งบประมาณ เนื่ อ งจากงบประมาณในการดํา เนิ น การพัฒ นาครู ม าจากหลายแหล่ ง คื อ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณมาดําเนิ นการ)
งบประมาณของต้นสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณของสถานศึกษาระดับ
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน งบประมาณของครู ที่ เ ข้า รั บ การพัฒนา อี ก สิ่ ง ที่ เพิ่ม ในกลุ่ ม ตัว แปรนี้ คื อ
หลักสู ตร (C - Curriculum) นัน่ คือ ปั จจัยนําเข้าจึงเป็ น C 4M
ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพึงพอใจต่อหลักสู ตรที่หลากหลายให้เลือกเข้ารับการพัฒนา
ทั้งหลักสู ตรฝึ กอบรมและหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิ หากเป็ นไปได้ สถานที่พฒั นาครู ควรใช้สถานที่ที่ครู
ปฏิบตั ิงาน
หลักสู ตรเป็ นปั จจัยนําเข้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องจัดทําให้หลากหลาย ทั้งหลักสู ตร
การพัฒนาครู หลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิ ครู ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความต้องการพัฒนาแตกต่างกัน บุคลากร
ที่ดาํ เนินงานและคณาจารย์ผใู ้ ห้ความรู ้จาํ เป็ นต้องพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและความ
ต้องการพัฒนา สถานที่พฒั นาควรจัดเป็ นทางเลือกระหว่างสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด กับ
สถานที่ที่ครู ปฏิบตั ิงานตามโอกาสอันควร งบประมาณ การบริ หารงานเป็ นส่ วนหนึ่งที่ควรพิจารณา
ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
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กระบวนการพัฒนาครู (Process)
ผลจากการสอบถามคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าตัวแปรกระบวน 11
ตัวแปรที่ ส ามารถทํา นายผลผลิ ต ได้ท้ งั หมด ประกอบด้วย การประชุ ม บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อ
วางแผนและเตรี ย มการพัฒนาครู การวิเคราะห์ ค วามต้องการพัฒนาครู ข องสถานศึ กษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การนําสารสนเทศของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนา การส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู ้ตามหน่วยงานทางการ
ศึกษา แหล่งการเรี ยนรู ้ การใช้เทคนิค Coaching ในการให้ความรู ้และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความรู ้ภายหลังการพัฒนาครู การประเมินผลงานจากการฝึ กอบรม
การประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู การ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการพัฒนาครู และผลการดําเนินงานพัฒนาครู การประเมินและ
พัฒนาหลัก สู ตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการพัฒนาของครู ประกอบกับข้อมู ล จากสมการการ
ถดถอยพหุ กระบวนการที่ นําไปสู่ ผลผลิ ต คื อ การประชุ มบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องเพื่อวางแผนและ
เตรี ยมการพัฒนาครู การประเมิ นผลงานจากการฝึ กอบรม การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู ซึ่ งเป็ นไปตามวงจรคุ ณภาพ PDCA
(สมคิด บางโม, 2558: 72) ดังนี้
P-Plan 1. การประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู
2. การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการพัฒ นาครู ของสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
3. การนํา สารสนเทศของสถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานมาใช้ใ นการ
วางแผนการพัฒนา
D-Do 1. การส่ งเสริ มและจัดกิ จกรรมศึ กษา ดู งาน แลกเปลี่ ยนความรู ้ ตามหน่ วยงาน
ทางการศึกษา แหล่งการเรี ยนรู ้
2. การใช้เทคนิค Coaching ในการให้ความรู ้และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
C-Check มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดประเมินความรู ้ภายหลังการพัฒนาครู
A-Act 1. การประเมิ นผลงานจากการฝึ กอบรม การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนินงานพัฒนาครู
2. การประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการพัฒนาครู และผลการดําเนิ นงาน
พัฒนาครู
3. การประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
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ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดกิ จกรรมสร้ าง
ทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนาตนเอง กิจกรรมเสริ มแรงทางบวกต่อการพัฒนา ให้ความรู ้เกี่ ยวกับ
การทํา วิจ ัย ในชั้นเรี ย น ควรดํา เนิ นการพัฒนาครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้น ฐาน และมี ส่ วนร่ วมกับ
สถานศึกษา นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏควรประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาของครู มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการบริ หารหลักสู ตรที่เป็ นระบบ การ
ดําเนิ นงานพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของครู ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วจัดประชุ มบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู
โดยนํา สารสนเทศของสถานศึ กษาระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานมาใช้ใ นการวางแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู ้ตามหน่วยงานทางการ
ศึกษา แหล่งการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิ ค Coaching ในการให้ความรู ้และส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
ระหว่างการดําเนิ นงานพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดกิ จกรรมสร้ างทัศนคติ ทางบวกต่อการ
พัฒนาตนเอง กิ จกรรมเสริ มแรงทางบวกต่อการพัฒนา เพื่อส่ งเสริ มให้ครู เห็นความสําคัญของการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวความคิดของ White
(2013: 41 - 47) ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างทัศนคติทางบวกเพื่อการเรี ยนรู ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรจัดประเมินความรู ้ภายหลังการพัฒนาครู และผลงานจากการฝึ กอบรม ประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรและผลการดําเนิ นงานพัฒนาครู ความสอดคล้องระหว่า ง
แผนการพัฒนาครู และผลการดําเนินงานพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีส่วนร่ วมนิ เทศ ติดตาม
ผลการอบรมในสถานศึกษากลุ่มเป้ าหมาย ทั้งนี้ อาจทําในรู ปความร่ วมมือทางวิชาการร่ วมกัน เมื่อ
ไปนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์แล้ว ก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับเทคนิ คใหม่ ๆ ของ
การสอนและการพัฒนานักเรี ยน
ผลผลิตจากการพัฒนาครู (Output)
ผลผลิ ตตามความคิดเห็ นของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏแสดงให้เห็นว่า
ครู มี วุฒิก ารศึ ก ษาเพิ่ม ขึ้ น ครู มี วิท ยฐานะเพิ่ ม ขึ้น ครู มี ค วามรู ้ และทัก ษะเพี ย งพอต่ อการพัฒนา
การเรี ย นการสอน รวมถึ งครู มีก ารจัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพิ่ม ขึ้นและมี ค วามพึง พอใจต่อวิธีก าร
พัฒนาครู สอดคล้องกับความคิดเห็นของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผลผลิตการพัฒนาครู ของ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ และเสริ ม ว่า ครู มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเองเพิ่ม ขึ้ น สถานศึ ก ษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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เมื่อพิจารณาสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวมนําเข้า และตัวแปรรวมกระบวนการ
สามารถทํานายตัวแปรผลผลิ ตได้สูงถึ งร้ อยละ 84.7 แสดงว่าทั้งปั จจัยนําเข้าและกระบวนการ
พัฒนาครู ส่งผลต่อผลผลิตครู ได้สูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสู ง
ครู ในสถานศึ ก ษาระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐานมี ค วามคิดเห็ นว่า ครู มี ความพึ งพอใจต่อ
ผลผลิ ต การพัฒ นาครู เ กี่ ย วกับ วิ ธี ก ารพัฒ นาครู ครู วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาหรื อ มี วิ ท ยฐานะเพิ่ ม ขึ้ น ครู มี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้สถานศึกษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนิ นการพัฒนาครู ผลทําให้ครู ได้รับความรู ้และทักษะในการพัฒนา
การเรี ย นการสอน ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ศึ ก ษา ค้น คว้า ด้วยตนเองเพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารทํา วิจ ยั ใน
ชั้น เรี ย นสอดคล้อ งกับ รายงานวิจ ัย เรื่ อ ง การพัฒนาตัวบ่ ง ชี้ กิ จ กรรมการพัฒ นาตามมาตรฐาน
การปฏิ บ ตั ิ ง านเพื่ อการขอต่ ออายุใ บอนุ ญาตประกอบวิช าชี พทางการศึ กษาของคุ รุสภา (สุ วิม ล
ว่องวานิ ชและคณะ, 2556: 8) ซึ่ งกล่าวว่า การทําวิจยั เพื่อการจัดการศึกษาเป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มให้
ครู ทาํ เพื่อต่อใบประกอบวิชาชี พทางการศึกษา ครู มีวุฒิการศึกษาหรื อวิทยฐานะเพิ่มขึ้น ส่ งผลดีต่อ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู (Feedback)
ผลสะท้อนกลับ จากการพัฒนาครู ตามความคิ ดเห็ นที่ ส อดคล้อ งกัน ของคณาจารย์และ
ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 2
ด้าน คือ
ผลที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดําเนิ นการประเมินความสอดคล้องของผลการดําเนินงานกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีหน้าที่บริ การทางวิชาการ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับความร่ วมมือจากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนํา
ปั ญหา / อุปสรรคจากการดําเนินงานพัฒนาครู มาพิจารณาปรับปรุ ง
ผลที่เกิดต่อครู ครู เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านอื่น ๆ ตามความสนใจ
การพัฒนาครู ตามหัว ข้อ การพัฒ นาด้า นแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ทัก ษะเพื่ อ ศตวรรษที่ 21 และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน มี ดังนี้
1. ความคิ ดเห็ น ต่อ หัว ข้อ การพัฒนาครู ต ามแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ทัก ษะเพื่ อศตวรรษที่ 21
คณาจารย์พจิ ารณาว่า ควรจัดการอบรมครู เรื่ องต่อไปนี้
1.1 การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้
1.2 การฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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1.3 การฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์
1.4 การฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
2. การพัฒนาครู รองรั บประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน คณาจารย์พิจารณาว่า ควรจัดการ
อบรมครู เรื่ องต่อไปนี้
2.1 พัฒนาคุณภาพการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
2.2 การให้ความรู ้เกี่ยวกับความร่ วมมือของประชาคมอาเซี ยน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนา
ครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่ งผลให้ครู มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ด้ านปัจจัยนําเข้ า
ปั จจัยนําเข้าที่นาํ มาพิจารณาในการพัฒนาครู ประกอบด้วย ปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมการ
พัฒนาครู หัวข้อเรื่ องที่ครู ตอ้ งการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อศตวรรษ
ที่ 21 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
กลุ่มที่ 1 ปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมการพัฒนาครู
1. การจัดทําหลักสู ตรที่หลากหลายให้ครู เลือกเข้ารับการพัฒนาและหลักสู ตรเพิ่มวุฒิ
2. สถานที่ปฏิบตั ิงานพัฒนาครู ตอ้ งการให้ใช้สถานศึกษาที่ครู ปฏิบตั ิงาน
3. การนําสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการวางแผนพัฒนาครู
กลุ่มที่ 2 หัวข้อเรื่ องที่ครู ตอ้ งการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพื่อ
ศตวรรษที่ 21 คือ
1. ทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้
2. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทักษะทางความใฝ่ รู ้และจินตนาการ
กลุ่ ม ที่ 3 ครู ตอ้ งการเรี ย นรู ้ หัว ข้อเรื่ องที่ ส อดคล้องกับ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น คื อ
ภาษาของประเทศในอาเซี ยน และการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ
กระบวนการพัฒนาครู
ครู ให้ความสําคัญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดกิจกรรมสร้ างทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนา
ตนเอง กิ จกรรมเสริ มแรงทางบวกกับผูเ้ ข้า รั บ การพัฒนาการจัดกิ จกรรมอบรมควรจัดให้กบั ครู
ภายในสถานศึกษาที่ปฏิบตั ิงาน หากเป็ นไปได้มหาวิทยาลัยราชภัฏควรให้ความรู ้เกี่ยวกับการทําวิจยั
ในชั้นเรี ย นโดยเทคนิ คชี้ แนะ (Coaching) และมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ควรร่ วมนิ เทศ ติ ดตามผล
การพัฒนา
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ผลผลิตจากการพัฒนาครู
ในมุมมองของครู ผลผลิตการพัฒนาครู มี 3 กลุ่ม คือ
1. ผลที่เกิ ดขึ้นกับครู คื อ ครู มีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น วิทยฐานะเพิ่มขึ้น ครู มีการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
2. ผลที่ เกิ ดขึ้ นกับสถานศึ กษา คือ บุ คลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ผลที่ เกิ ดขึ้ นกับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ คื อ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี เอกสาร
ตํารา หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาครู เพิ่มขึ้น
ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู
ผลที่เกิดต่อครู ทําให้ครู มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ
ผลที่เกิดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการพัฒนา
ครู กบั วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน และความต้องการพัฒนาครู
สภาพปั จจุบนั การพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเห็นความสําคัญของการบริ การทางวิชาการ ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ พบว่า คณะครุ ศาสตร์ เป็ นคณะหลักที่ดาํ เนิ นการบริ การวิชาการ – กลุ่มครู ระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ส่ วนคณะอื่ น ๆ ก็มีการให้บริ การทางวิชาการเช่ นกัน ตามกลุ่ มเป้ าหมายที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละคณะ
ผลจากการดําเนิ นงานของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ต่อการพัฒนาครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําให้ครู ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจมาก
ทั้งด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการพัฒนาครู และผลผลิ ตการพัฒนาครู ซึ่ งครู ระดับการศึ กษาขั้น
พื้นฐานให้ความสําคัญต่อการเพิ่มวุฒิการศึ กษาเป็ นอันดับแรก ส่ วนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้นเป็ นอันดับรองลงมา สะท้อนว่า ครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสําคัญของการศึกษา
เป็ นลําดับต้น ๆ
เมื่อพิจารณากลุ่มครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรวม
นําเข้า และตัวแปรรวมกระบวนการสามารถทํานายตัวแปรผลผลิตได้สูงถึงร้อยละ 84.0 แสดงว่าทั้ง
ปั จจัยนําเข้าและกระบวนการพัฒนาครู ส่งผลต่อผลผลิตครู ได้สูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่ งมีค่าค่อนข้างสู ง
ใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ที่สอบถามในกลุ่มของคณาจารย์และผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อกําหนดรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการศึ ก ษาทฤษฎี ท างการบริ ห าร ความหมายของรู ป แบบและการจัด ทํา รู ป แบบ
การสอบถามคณาจารย์แ ละผู ้บ ริ ห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ครู ใ นสถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน การสัมภาษณ์ และการประชุ มกลุ่มย่อย รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ครู ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปรู ปแบบการพัฒนาครู และกระบวนการพัฒนาครู ดังแผนภาพที่ 10 หน้า 142
รู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย
ปัจจัยนําเข้ า (Input)
1. นโยบาย
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏควรกําหนด
นโยบายการพัฒนาครู ที่ชดั เจนและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปจัดทําแผนพัฒนาต่อไป
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร) ซึ่งจะกําหนดความต้องการพัฒนาครู ในแต่ละปี อย่างชัดเจน ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะนํานโยบายดังกล่าวมาประกอบการวางนโยบายพัฒนาครู ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.หน่วยงานพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะมีหน่วยงานพัฒนาครู ทาํ หน้าที่พฒั นาครู
โดยตรง หรื อ หน่วยงานภายในที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมอบหมายหน้าที่พฒั นาครู เนื่องจากเป็ น
ภาระหน้าที่ที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 (5) ที่กล่าวว่า
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ด้วยการผลิตและ
พัฒนาครู ของบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง
ประกอบกับ การมีหน่วยงานโดยตรงจะทําให้เกิดผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงาน การประสานงาน
ทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุคลากรในสถานศึกษารวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปั จจัยพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาครู (4M)
บุคลากร (Man) ครู ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาครู ท้งั การประสานงานและดําเนินกิจกรรมพัฒนาครู
งบประมาณ (Money) มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีการของบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการ
พัฒนาครู ทุกปี ในรู ปแบบของโครงการพัฒนาครู หรื อสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจาก
การจัดกิจรรมพัฒนาครู ที่ผเู ้ ข้ารับการอบรม หรื อสถานศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์และเทคโนโลยี (Material) มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีการใช้สื่อ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการดําเนินงานพัฒนาครู ตามหัวข้อเรื่ อง หรื อความต้องการของผูเ้ ข้ารับบริ การ
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การบริ หารงาน (Management) หน่วยงานทุกแห่งจะต้องมีการบริ หารงาน หน่วยงานตาม
แผนพัฒนาครู เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. หลักสู ตร (Curriculum) หลักสู ตรพัฒนาครู จะถูกแบ่งตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ
คือ
1. หลักสู ตรเพิ่มวิทยฐานะ
2. หลักสู ตรพัฒนาตามความต้องการ
ส่ วนหลักสู ตรเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดเอาไว้แล้วให้ครู เลือก
เรี ยนตามความประสงค์
สําหรับ หลักสู ตรเตรี ยมการเข้าสู่ ตาํ แหน่งครู ผชู ้ ่วยหรื อพัฒนาครู ก่อนเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ น
หลักสู ตรที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจะจัดให้เป็ นทางเลือกกับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการพัฒนาครู
1. วางแผนเตรี ยมงาน มีการประชุมวางแผนและเตรี ยมการพัฒนาครู
2. ดําเนินการพัฒนาครู ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย เน้นแนวทางการพัฒนาครู ที่มุ่งเน้น
การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย
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
สอดคล้องกับรายงานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้กิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานเพื่อการขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (สุ วมิ ล
ว่องวานิชและคณะ, 2556: 8) ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเลือกกิจกรรมดําเนิ นงาน คือ การวิจยั
ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดการศึกษา การเข้าฟังการบรรยาย อภิปราย
ประชุมปฏิบตั ิการ และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาครู มีการประเมินความรู ้ก่อนการอบรมและภายหลัง
การอบรม ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม และควรมีการนิ เทศ ติดตามผลการพัฒนา
ครู ที่เข้ารับการอบรม
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4. การปรับปรุ งหลักสู ตร ผูด้ าํ เนินงานพัฒนาครู นําผลการประเมินมาปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของครู
ผลผลิตจากการพัฒนาครู
1. ผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ คือ วุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น วิทยฐานะเพิ่มขึ้น เพิ่มความรู ้
ทักษะในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. ความพึงพอใจของการพัฒนาครู คือ ความพึงพอใจต่อวิทยากร กระบวนการพัฒนาครู
รวมถึงการนําความรู ้จากการพัฒนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สถานศึกษา
3. ความร่ วมมือทางวิชาการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏมีกิจกรรม
ทางด้านวิชาการร่ วมกัน ผ่านการลงนามความร่ วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ ซึ่ งจะทําให้เกิดการ
พัฒนาร่ วมกัน คณาจารย์ ครู จะมีเอกสาร แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอน ตลอดจน
การทําวิจยั ร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนําไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คณาจารย์มีเอกสาร ตํารา หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาครู เพิ่มขึ้น
ผลสะท้ อนกลับจากการพัฒนาครู
1. ความสอดคล้องของผลการดําเนินงานกับนโยบาย นโยบายในที่น้ ี คือ นโยบายการ
พัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ / ของหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งจะทําให้ผดู ้ าํ เนิ นการกําหนดแนวทางการพัฒนาต่อไปได้
2. แรงจูงใจให้ครู พฒั นาตนเอง โดยทัว่ ไป สถานศึกษาจะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ได้
พัฒนาตนเองอยูแ่ ล้ว แต่หาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทําในบทบาทสร้างแรงจูงใจให้กบั ครู ดว้ ย จะเป็ น
สิ่ งที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการ
3. ความสอดคล้องของผลการดําเนินงานกับความต้องการ / วัตถุประสงค์
บริบท
1. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณาทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 ทั้ง 10
ประการ คือ การฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ การฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การฝึ กการวิเคราะห์
สังเคราะห์ การฝึ กทักษะการแก้ปัญหา การฝึ กทักษะการสื่ อสารและความร่ วมมือ การฝึ กความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การให้ความรู ้ดา้ นสื่ อและเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน การฝึ ก
ทักษะทางความใฝ่ รู ้และจินตนาการ การฝึ กทักษะอาชีพ การสอนที่สอดแทรกทักษะการเรี ยนรู ้โลก
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมีการสนับสนุนให้จดั หรื อสอดแทรกในการอบรมตามโอกาส
การพัฒนาครู ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 ผูด้ าํ เนิ นงานพัฒนาครู จะต้องกระตุน้
ให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบ PBL หรื อ RBL ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤตินนั ท์ สมุทร์ ทยั
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(2556) ที่ ก ล่ า วว่า การจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู เ พื่ อ ศิ ษ ย์ไ ทยในศตวรรษที่ 21 ยึด หลัก “สอนน้อ ย
เรี ยนมาก” ผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมที่ครู เตรี ยมไว้ จากปั ญหา / สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยี ทําให้การพัฒนาครู จาํ เป็ นจะต้องนําเทคโนโลยีเข้า
มาเสริ ม โดยจัดทําบทเรี ยนออนไลน์บนระบบอินเทอร์ เน็ต ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับเทคนิ คการสอน
ผ่านระบบเฟซบุค (Face Book) หรื อไลน์ (Line) เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนาครู
2. ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น ควรมี การจัดอบรมเพื่อเสริ ม ความรู ้ เกี่ ย วกับประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ข้อมู ลต่าง ๆ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ หากมี
ความพร้อมเพียงพอควรจัดศูนย์ฝึกอบรม การเตรี ยมความพร้อมการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
การเตรี ยมความพร้อมครู ให้รองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งจะมีผเู ้ ข้าเรี ยน
เป็ นผูม้ าจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เช่น สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็ นต้น ควรมีการจัดอบรมเพื่อเสริ มความรู ้
เกี่ ย วกับ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นทั้ง ด้า นภาษา วัฒนธรรม ข้อมู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ บิน ยุระรัช (2554) ที่กล่าวว่า ทักษะทางภาษา ควรจะ
มีการให้ความรู ้ ภาษาทางการในอาเซี ยน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาบาฮาซา เป็ นต้น รวมทั้งครู เองก็
ต้องให้ค วามสํา คัญต่ อภาษาไทยที่ เป็ นภาษาประจํา ชาติ นั่นหมายถึ ง ครู จะต้องใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อเป็ นต้นแบบให้กบั นักเรี ยนที่เรี ยนด้วย ซึ่ งจะมีท้ งั คนไทยและ
คนจากประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ หากมี ความพร้ อมเพียงพอควรจัดศูนย์ฝึกอบรม การเตรี ยมความ
พร้อมการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
กระบวนการพัฒนาครู ตามรู ป แบบการพัฒ นาครู ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ตามที่ ผูว้ ิจ ัย
วิเคราะห์ แผนภาพที่ 11 หน้า 154
1. สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของครู และผูบ้ ริ หาร
1.1 สํารวจความต้องการพัฒนาของครู และผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาทางวิชาการ เพือ่
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนพัฒนา
1.2 สํารวจความพร้ อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการพัฒนา ในขั้นนี้ ของ
กระบวนการ บุคลากรควรมีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการเข้ารับการอบรม ศึกษา ดู งาน
การทําวิจยั เพื่ อสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ หม่ หากเป็ นไปได้ค วรมี ก ารทํา วิจยั ร่ วมกับ สถานศึ ก ษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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
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ประกอบการพิ จ ารณา รวมถึ ง นโยบายการพัฒ นาครู ของหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด ทิ ศ ทางการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาในระดับนั้น ๆ
1.4 นําข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้-ศักยภาพของคณาจารย์ที่ให้ความรู ้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีมาประกอบการพิจารณา
2. จัดทําแผนพัฒนาและหลักสู ตรพัฒนาครู
2.1 สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏร่ วมมือกันจัดทําแผนพัฒนาครู ของสถานศึกษา
จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้รวบรวม
2.2 จัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู ในรู ปแบบการฝึ กอบรม ศึ กษา ดู งาน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
หลัก สู ต รการพัฒ นาเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ หลัก สู ต รการพัฒ นาเพิ่ ม วิท ยฐานะครู แ ละผูบ้ ริ ห าร หลัก สู ต ร
การพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารด้านอื่น ๆ
3. ดําเนินการพัฒนาตามแผนและหลักสู ตรที่กาํ หนด
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดกิ จกรรมสร้างทัศนคติความจําเป็ นในการพัฒนาของครู ใน
สถานศึกษา สถานศึกษาส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู สร้ างทัศนคติและความจําเป็ นในการพัฒนา
ตนเอง สร้ างแรงจูงใจให้เกิ ดความรู ้ สึกต้องการพัฒนา ผลดี ของการพัฒนาตนเอง การยอมรับใน
ความรู ้ ความสามารถของผูร้ ่ วมงานในสถานศึกษาเดียวกัน กระตุน้ ให้เกิดการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community: PLC) (เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2558: 17-18) เพื่อให้
ครู ในสถานศึกษารวมกลุ่มสร้างค่านิ ยม ร่ วมกันรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเห็นความสําคัญ
ของการสังเกตการสอน การวิพากษ์วจิ ารณ์ สะท้อนการปฏิบตั ิงาน
3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินการให้ความรู ้ผา่ นการอบรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาด้วยบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.3 ศึกษาดูงาน ภายนอกสถานศึกษาแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้รับใน
สถานศึกษา
3.4 ส่ งเสริ มการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน แล้วนําผลการวิจยั มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผา่ น
การสัมมนาโดยมีวิทยากรจากหน่ วยงานผูใ้ ห้ความรู ้ มาเป็ นพี่เลี้ยง คณาจารย์ผูใ้ ห้ความรู ้ร่วมกับ
บุ คลากรของสถานศึ กษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานทําวิจยั เพื่อให้เกิ ดประสบการณ์ และความรู ้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.5 นิเทศการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ภายในสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการ
นิเทศด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นิเทศด้วยครู ที่ทาํ หน้าที่สอนด้วยกัน จัดเอกสารที่หลากหลายให้
ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยคณาจารย์ผดู ้ าํ เนินการพัฒนาจะมีส่วนร่ วมในการนิเทศและให้คาํ แนะนํา
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เพิ่มเติมตามโอกาส รวมกลุ่มแบ่งปั นความรู ้จากครู ภายในสถานศึกษาร่ วมกัน และระหว่างครู
ภายในสถานศึกษากับครู ภายนอกสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิณสุ ดา สิ ริธรังศรี (2556: 80) ที่ศึกษา เรื่ อง รู ปแบบการบริ หาร
จัดการสถานศึ กษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ ง ได้ศึก ษาสภาพการบริ หารจัดการสถานศึ กษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ ปุ่น พบว่า กฎหมายกําหนดให้ครู ทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาโดยแบ่งเป็ น ครู บรรจุใหม่พฒั นาตนเองภายใต้การนิเทศของครู พี่เลี้ยงและผูบ้ ริ หาร ส่ วนครู ที่
มีประสบการณ์การสอนมา 10 ปี จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู ้และทักษะใหม่ในการเรี ยน
การสอน เช่ นเดี ยวกับ Liljedahl (2014: 109) กล่าวว่า ครู มืออาชี พทางการเรี ยนรู ้จะต้องใช้วิธีการ
เพิ่มคุ ณวุฒิทางการศึกษา การเข้ากลุ่มเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คอุปนัย การศึกษาดู งาน การทํางานเป็ นทีม
และการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร ที่ สํ า คัญ ครู ต้อ งการผู ้อ าํ นวยความสะดวกเท่ า ๆ กับ การอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ
4. ประเมินผลภายหลังการพัฒนาครู
4.1 ประเมินผลจากการอบรมพัฒนาครู
4.2 ผลการประเมินจากความพึงพอใจต่อการอบรมและการพัฒนาครู
4.3 ประเมินผลลัพธ์ที่ครู ได้รับกับจุดประสงค์ที่วางไว้ตามแผนการพัฒนาครู ของ
สถานศึกษาร่ วมกับหน่วยงานผูใ้ ห้ความรู ้
4.4 ประเมินหลักการเกี่ยวกับความสอดคล้องของการวางแผนการให้ความรู ้ ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น ความพึงพอใจของครู ครบวงจรเป็ นวัฏจักร
4.5 ประเมินและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของครู
องค์รวมของรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 ข้อ สอดคล้องกับแนวคิด
ของลัดดา ศิลาน้อย และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชี พ
ครู ใ นภู มิ ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน พบว่า รู ป แบบการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ มี ข้ ัน ตอนการดํา เนิ น งานภายใต้ก ระบวนการวิ จ ัย
เชิ งปฏิ บตั ิ การ ประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นกระบวนการ ขั้นนิ เทศติ ดตาม ประเมิ นผล และขั้น
ปรับปรุ ง พัฒนา ทั้งยังสอดคล้องกับพิชิต ฤทธิ์ จรู ญ และคณะ (2555) ที่ศึกษา เรื่ อง การวิจยั และ
พัฒนานโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นาํ เสนอแนวทางการพัฒนาทางเลื อก
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1) จัดระบบและกลไก
ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจัดการเรี ยนการสอน การบริ หาร
จัดการและสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2)
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ เอื้ อต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านของครู และบุ ค ลากร

182

ทางการศึกษา 3) จัดระบบการส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 4) จัดระบบการเสริ มสร้างขวัญกําลังใจและความก้าวหน้า
ในวิชาชี พของครู และบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ การพัฒนาครู ยงั สอดคล้องกับแนวคิดการ
ผลิตและการพัฒนาครู ของประเทศสิ งคโปร์ (Sclafani, 2015: 8-13) เมื่อครู เข้าสู่ กระบวนการเป็ นครู
จะได้รับ การพัฒนาให้เป็ นครู มื ออาชี พ ผ่า นกระบวนการสมรรถนะ 3 ด้า น คื อ สมรรถนะการ
วางแผนที่ ก าํ หนดเป้ า หมายการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการให้ค าํ แนะนํา การเป็ นครู มื ออาชี พ
จะต้องเป็ นทั้ง ผูร้ ั บฟั งและผูใ้ ห้คาํ แนะนํา ต่อผูอ้ ื่ น และสมรรถนะการประเมิ น ที่ จะต้องมี ท้ งั การ
ประเมินตนเองและประเมินผูอ้ ื่นให้พร้อมสู่ การเลื่อนระดับสู งขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั ครู ในประเทศไทยแต่
ละคนจะถู กกําหนดให้วางตัวชี้ วดั ของตนเองว่า ควรเลื่ อนขั้นเป็ นลําดับใดเมื่อใด มีแนวทางการ
พัฒนาตนเองอย่างไร รู ปแบบการพัฒนาครู เริ่ มให้ความสําคัญกับวิธีการชี้แนะ (Coaching) เพิ่มขึ้น
ตามสมรรถนะทั้งสามเช่นกัน
เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างสภาพปั จจุบนั ของรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากผลการวิจยั
ตารางที่ 17 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสภาพปั จจุบนั ของรู ปแบบการพัฒนาครู ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับรู ปแบบการพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจากผลการวิจยั
สภาพปัจจุบัน
ปัจจัยนําเข้ า
- หลักสู ตร
- คณาจารย์ผใู ้ ห้การพัฒนา
ครู
- บุคลากร (Man)
- งบประมาณ (Money)
- เครื่ องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยี (Material)
- การบริ หารงาน
(Management)

รู ปแบบจากผลการวิจัย
ปัจจัยนําเข้ า
- นโยบาย
- หน่วยงานพัฒนาครู
- หลักสู ตร
- บุคลากร (Man)
- งบประมาณ (Money)
- เครื่ องมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยี (Material)
- การบริ หารงาน
(Management)

ผลการวิเคราะห์
ปั จ จัย นํา เข้า ทั้ง สภาพปั จ จุ บ ัน และจาก
ผ ล ก า ร วิ จั ย กํ า ห น ด มี ป ร ะ เ ด็ น ที่
เหมื อ นกัน คื อ หลัก สู ตรที่ ใ ช้ ใ นการ
พัฒนาครู และปั จจัยพื้นฐาน (บุคลากร –
ทั้งครู ที่เข้ารั บการพัฒนาและคณาจารย์
ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ งบประมาณ
เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ เทคโนโลยี และการ
บริ หารงาน)
ส่ วนที่แตกต่าง คือ
1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ควรกํา หนด
นโยบายการพัฒนาครู โดยตรง เพื่ อให้
หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบ
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สภาพปัจจุบัน

รู ปแบบจากผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์
นํา ไปจัดทํา แผนพัฒนาของหน่ วยงาน
แผนปฏิ บ ัติ ง านประจํา ปี อัน จะทํา ให้
เกิ ด ความชั ด เจนของการปฏิ บ ัติ แ ละ
สะดวกต่อการกํากับ ติดตาม
2. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ควรติ ด ตาม
นโยบายการพัฒนาครู ของหน่วยงานต้น
สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
นโยบายของผู ้ บ ริ หารสถานศึ ก ษา
ขั้ นพื้ นฐา นต่ อ ก าร พั ฒ น าครู เพื่ อ
ประกอบการวางแผนการพัฒ นาครู ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค วา ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูร้ ับบริ การ
3. ผูว้ ิจยั เสนอให้มีหน่วยงานพัฒนาครู
ที่ ทาํ หน้าที่ โดยเฉพาะ เพื่อให้นโยบาย
แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ที่ ถู ก กํ า ห น ด มี
ผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นงาน ซึ่ งหน่ วยงานนี้
จะ เป็ นตั ว ก ลางประส านระ หว่ า ง
คณาจารย์ ผูใ้ ห้การพัฒนาครู และครู ใน
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน รวมทั้ง ภาระ
งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาครู หากไม่
สามารถจัด ตั้ง หน่ ว ยงานเฉพาะเพื่ อ
ดําเนิ นงาน ก็ควรจะมีหน่ วยงานประจํา
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายงานพัฒ นาครู ที่ มี
ความชัดเจน
4. ผู ้ที่ ไ ด้รั บ เลื อ กให้ เ ป็ นวิ ท ยากรซึ่ ง
เป็ นบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ มี ความรู ้
ความสามารถในเรื่ องที่จะดําเนิ นการให้
ความรู ้ หรื อมีการทําวิจยั ในเรื่ องนั้น ๆ
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รู ปแบบจากผลการวิจัย

กระบวนการพัฒนาครู
- การพัฒนาหลักสู ตร
- การบริ หารหลักสู ตร
- การดําเนิ นงานพัฒนาครู
- การติดตามประเมินผล
การพัฒนาครู

กระบวนการพัฒนาครู
- การวางแผนเตรี ยมงาน
- ดําเนินการพัฒนาครู
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
- การติดตามประเมินผล
การพัฒนาครู
- การปรับปรุ งหลักสู ตร

ผลการวิเคราะห์
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในตัวผูเ้ ป็ นวิทยากร
5. บุคลากรควรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอ ให้พร้อมต่อการพัฒนา
ครู
6. บุ คลากรผูร้ ั บหน้าที่ พฒั นาครู ควรมี
โอกาสทํ า งานวิ จ ั ย ในสถานศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐานอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู ท้ งั สภาพปั จจุบนั
และจากผลการวิจยั มีภาพรวมใกล้เคียง
กัน คื อ วางแผน ดํา เนิ น งาน ประเมิ น
และปรั บ ปรุ ง แต่ สิ่ ง ที่ ผู ้วิ จ ัย นํ า เสนอ
เพิ่มเติ มในส่ วนการติดตามประเมิ นผล
การพัฒนาครู ดาํ เนิ นการพัฒนาครู ด้วย
วิธี ก ารที่ หลากหลาย เนื่ องจากปั จจุ บ นั
การพั ฒ นาครู จะมุ่ ง เน้ น การอบรม
การศึ ก ษา ดู ง าน เป็ นหลั ก แต่ ผู ้วิ จ ั ย
พบว่ า การพัฒ นาครู ควรจะเพิ่ ม เติ ม
เทคนิ ค การพัฒ นาในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่
คุรุสภาคาดหวังให้ครู ทาํ เช่น การเขียน
ตํารา หรื อบทความ การสร้างนวัตกรรม
การจัด การเรี ย นรู ้ เป็ นต้น แนวคิ ด ใน
การพัฒนาครู
1. ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการอบรมจาก
แบบเดิ มที่ใช้วิทยากรเป็ นศูนย์กลางการ
อบรมมาเป็ นการอบรมแบบชี้ แนะ
(Coaching) ซึ่ งจะจัดกิจกรรมที่เกิดการ
เรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ระหว่า งคณาจารย์ที่ ใ ห้
ความรู ้กบั ครู ผรู ้ ับความรู ้
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ผลผลิตจากการพัฒนาครู
- ผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์
- ความสอดคล้องกับ
บริ บท

รู ปแบบจากผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์
2. การนําปั ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนมา
เป็ นประเด็นการพัฒนาร่ วมกันระหว่าง
ครู กบั คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อให้เกิ ดเทคนิ คการสอนเฉพาะกรณี
ตามสภาพของชั้ นเรี ยน บริ บทของ
สถานศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทํา
ให้สื่อการสอนของครู เปลี่ยนไปจากสื่ อ
ที่จบั ต้องได้ ไปสู่ สื่อทางเทคโนโลยีที่ครู
จะต้อ งมี เ ทคนิ ค ในการเลื อ กใช้สื่ อ บน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่เกิดประโยชน์สูงสุ ด
กับผูเ้ รี ยน ฉะนั้น หลักสู ตรการสร้ างสื่ อ
บนระบบอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อระบบ
เครื อข่ า ย โทรศั พ ท์ เป็ นแนวคิ ดที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดหลักสู ตรเพื่อ
เติมเต็มในส่ วนนี้
4. มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ควรสร้ าง
บ ท เ รี ย น ที่ ห ล า ก ห ล า ย บ น ร ะ บ บ
การศึ กษาเปิ ดเพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต
(Thai Mooc) ซึ่ งจะสนับสนุ นให้ครู ได้
พัฒ นาตนเองโดยไม่ มี ข ้ อ จํา กั ด ทั้ ง
ค่ า ใช้ จ่ า ย วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ แ ละจํา นวน
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผลผลิตจากการพัฒนาครู ผลผลิ ต จากการพั ฒ นาครู ทั้ งสภาพ
ปั จ จุ บ ัน และจากผลการวิ จ ั ย มี ค วาม
- ผลการพัฒนาตาม
สอดคล้องในส่ วนของผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์
- ความพึงพอใจของการ วัตถุประสงค์ ผูว้ ิจยั ยังเสริ มการประเมิน
ความพึงพอใจของการพัฒนาครู ที่มีการ
พัฒนาครู
เสริ มต่อการนําความรู ้จากการพัฒนาไป
- ความร่ วมมือทาง
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รู ปแบบจากผลการวิจัย
วิชาการ

ผลการวิเคราะห์
ใช้ต่อในสถานศึกษา ความพึงพอใจของ
การพัฒนาครู ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่า ควรปรับ
ให้ อ ยู่ ใ นขั้ นผลผลิ ต จากการพั ฒ นา
เพื่ อให้ผลลัพ ธ์ จากการการพัฒนาครู มี
ความชัดเจนในเชิ ง บริ หารงานมากขึ้ น
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ การทํา งาน
ปั จ จุ บั น มห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ แ ล ะ
สถานศึ ก ษาจะต้องสร้ า งเครื อข่า ยและ
ความร่ วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
/ สถานประกอบการภายนอก ฉะนั้น
การลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
(MOU) จะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
แหล่งข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนพัฒนา
รวมถึ ง การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทาง
วิ ช าการที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ คณาจารย์
และครู ของสถานศึ กษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1. การทํา วิ จ ัย แม้จ ะเป็ นเทคนิ ค ที่
คุ รุ สภาคาดหวัง ให้ ค รู ทํา แต่ ค รู ส่ ว น
ใหญ่จะมองว่า การทําวิจยั ควรจะทําเมื่อ
มีการศึกษาต่อที่สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี
ฉะนั้ น การทํา ความร่ วมมื อ ร่ วมกั น
ระหว่างคณาจารย์กบั ครู ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะเป็ นมิ ติที่ ดีต่อการพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง นั ก เ รี ย น
เปรี ยบเที ย บเสมื อ นสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐ า น เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกแห่งหนึ่ง
2. ภ า ว ะ อั ต ร า ก า ร เ กิ ด ที่ ล ด ล ง
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ผลสะท้ อนกลับจากการ
พัฒนาครู
- ปั ญหา / อุปสรรคจาก
การดําเนิ นงานพัฒนาครู
- ความพึงพอใจของผูร้ ับ
การพัฒนา

รู ปแบบจากผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์
ภาวะการย้ายถิ่นมีผลต่อจํานวนนักเรี ยน
ของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ งทํา ให้
สถานศึ กษาหลายแห่ งต้องลดห้องเรี ยน
และแสวงหาความร่ วมมือด้านครู ผสู ้ อน
เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่ จ ะ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร
แก้ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ทํา ให้ม หาวิท ยาลัย
ราชภัฏมีช่องทางพัฒนานวัตกรรมใหม่
เพื่อการสอนในสถานศึกษาที่ตอ้ งมีการ
ลดขนาดห้องเรี ยน
ผลสะท้อนกลับจากการ ผลสะท้อนกลับ จากการพัฒ นาครู จะมี
ความแตกต่ า งกั น เนื่ องจากสภาพ
พัฒนาครู
- ความสอดคล้องของผล ปั จจุบนั ผูด้ าํ เนิ นการพัฒนาครู จะสนใจ
ความพึงพอใจของผูร้ ับการพัฒนา และ
การดําเนิ นงานกับ
ปั ญหา / อุปสรรคจากการดําเนิ นงานการ
นโยบาย
- แรงจูงใจให้ครู พฒ
ั นา พัฒนาครู มาใช้ในการวางแผน ปรับปรุ ง
การทํา งานในโอกาสต่ อ ไป แต่ ผู ้วิ จ ัย
ตนเอง
- ความสอดคล้องของผล พิ จ ารณาว่ า ผลสะท้อ นกลับ จากการ
การดําเนิ นงานกับความ พั ฒ นาครู สร้ างผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ต้องการ/วัตถุประสงค์ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ /
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด สถานศึ ก ษาขั้ น
พื้ น ฐาน / สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่
สําคัญ คือ
1. ครู จะได้ รั บ การกระตุ ้ น ให้ เ ห็ น
ความสํ า คัญ ของการพัฒ นาตนเอง
ซึ่ งจะทําให้ ครู เกิ ดแรงจู งใจในการ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ ง
รอให้ ส่ งเข้ า รั บ การพั ฒ นาตาม
โอกาส
2. มุมมองของการพัฒนาในปั จจุบนั จะ
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บริบท
- ทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21
- ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน

รู ปแบบจากผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์
เป็ นชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ ท างวิ ช าชี พ
(PLC - Professional Learning
Community) ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ที่ มี
เป้ า หมายการพัฒ นานัก เรี ยนกลุ่ ม
เดียวกันรวมกลุ่มกันพัฒนาอันจะทํา
ให้ เ กิ ด การพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ภายใน
สถานศึ ก ษา ทั้ งนี้ คณาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็ นตัวช่ วยที่
ดี ที่ จะให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับ เนื้ อหา
และเทคนิ คการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
บ ริ บ ท ทั้ ง ส ภ า พ ปั จ จุ บั น แ ล ะ จ า ก
บริบท
- ทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 ผลการวิจยั กําหนดพิจารณาแล้วเป็ นสิ่ ง
สําคัญของการพัฒนาครู ซึ่ งควรจะนํามา
- ประชาคมเศรษฐกิจ
สอดแทรกระหว่ า งการพัฒ นาครู ซึ่ ง
อาเซียน
ควรจะนํ า มาสอดแทรกระหว่ า งการ
พัฒนาครู เช่ น การฝึ กทักษะการสื่ อสาร
และความร่ วมมื อ การฝึ กการวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวมถึงการฝึ กทักษะการคิ ด
อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 การวางแผนการดําเนิ นการพัฒนาครู ควรมีการวิเคราะห์นโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและความต้องการพัฒนาของครู ก่อนจะกําหนดหลักสู ตรการพัฒนาครู เนื่ องจากนโยบาย
จากต้นสังกัดเป็ นทิศทางการพัฒนาครู ในแต่ละปี การศึกษาของแต่ละสังกัด
1.2 การพัฒนาหลักสู ตรสําหรับครู เลือกเข้ารับการพัฒนา นอกจากจะมีหลักสู ตรใหม่
ที่มาจากการสํารวจความต้องการของครู แล้ว ควรมีหลักสู ตรเชิ งบูรณาการระหว่างความต้องการ
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ของครู การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการสร้ างองค์ความรู ้ ทางวิชาชี พครู เพื่อประโยชน์
โดยตรงกับผูเ้ รี ยน
1.3 การสร้างเครื อข่ายร่ วมกันระหว่างองค์การทางวิชาชี พ ชุ มชน สถานประกอบการ
ต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเป็ นการทํางานร่ วมกันในเชิ งรุ กที่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
1.4 เทคนิ คที่ ใช้ในการพัฒนาครู ควรเน้นการลงมือปฏิ บตั ิ เพื่อสร้ างความรู ้ ควบคู่กบั
การปฏิบตั ิ หากเป็ นไปได้ควรใช้วธิ ี การที่ส่งเสริ มให้ครู ในสถานศึกษาตระหนักถึงความจําเป็ นของ
การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนความรู ้ภายในสถานศึกษา
1.5 การพัฒนาครู ให้มีความรู ้ดา้ นทักษะการเรี ยนรู ้ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 เป็ นสิ่ งจําเป็ นและควรสอดแทรกผ่านหลักสู ตร
การพัฒนาครู ที่หลากหลาย
1.6 พัฒนาครู ให้มีความรู ้ในการจัดทําบทเรี ยนออนไลน์ บนระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อ
บทเรี ยนบนสมาร์ ทโฟน เพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
1.7 การเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทําให้ภาษาเป็ นปั จจัยสําคัญ จําเป็ นที่
จะต้อ งมี ห ลัก สู ต รการพัฒ นาครู เ กี่ ย วกับ ภาษาของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น การสื่ อ สารด้ว ย
ภาษาอังกฤษในหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้โดยวิธีการพัฒนาที่เน้นการปฏิบตั ิ
1.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏควรส่ งเสริ มครู ในหน่วยงานพัฒนาครู ให้ใช้วิธีการพัฒนาครู
รู ปแบบอื่น ๆ นอกเหนื อจากการฝึ กอบรม ศึกษา ดู งาน เช่น การชี้ แนะ (Coaching) การพัฒนาครู
โดยใช้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็ นฐานการฝึ กอบรมที่เน้นการปฏิบตั ิ เป็ นต้น
1.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏควรแสวงหาวิธีการดําเนิ นงานพัฒนาครู ในรู ปแบบที่แตกต่าง
จากเดิ มสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวเข้ามา โดยการปรั บวิธี การสอนจากการบรรยาย จัด
กิจกรรมในห้องประชุ มไปสู่ การพัฒนาครู ในรู ปแบบการศึกษาแบบเปิ ดเพื่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต :
Thai Mooc ซึ่ งเป็ นการศึกษาที่ครู ไม่ตอ้ งเดินทางเข้ามาร่ วมกิจกรรมในสถานที่ที่กาํ หนด แต่สามารถ
พัฒนาขณะปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษา และวิทยากรจะอยู่ส่วนกลาง สื่ อสารผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
หรื อระบบโทรศัพท์
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจยั รู ป แบบการพัฒนาครู โ ดยใช้ส ถานศึ ก ษาเป็ นองค์ก รแห่ ง
การเรี ยนรู ้ เนื่ องจากการนําครู ออกจากสถานศึกษาเพื่อมาพัฒนา ทําให้เกิดปั ญหาครู ทิ้งชั้นเรี ยน แม้
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จะมีการดําเนิ นการพัฒนาครู ในวันหยุดก็ตาม แต่การดําเนิ นงานอาจทําได้ไม่สมํ่าเสมอ และขาด
ความคล่องตัว ไม่เหมือนกับการพัฒนาครู โดยใช้ความรู ้ ประสบการณ์จากบุคลากรในสถานศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาครู โดยใช้เทคนิ คการพัฒนาร่ วมกัน (Lesson Study)
เพื่อสร้างความร่ วมมือระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
2.3 ควรมีการศึกษารู ปแบบการพัฒนาครู ซ่ ึ งเป็ นรู ปแบบเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เนื่ องจากความแตกต่ างของศัก ยภาพบุ ค ลากร ความแตกต่ า งของบริ บ ทของครู ที่ แต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องดูแล ซึ่ งในบางครั้งเขตพื้นที่บริ การไม่ได้อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

