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งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาการพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบั

สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) มีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 1) เพื่อศึกษาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบั
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2) เพื่อศกึษาแนวโนม้ของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบั
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ 3) เพื่อเขียนภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน วิธีด าเนินการวิจัย โดยการสมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 4 กลุ่ม น าขอ้มูล
สรา้งแบบสอบถาม และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) แลว้น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นและใหร้ะดับความส าคัญในรอบที่  2 และ 3 ตามล าดับ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมี 5 ระบบ 2) แนวโน้มของระบบเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  5 ระบบอยู่ในระดับมากที่สุดและมีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกัน และ 3) อนาคตภาพของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส  าหรบั
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ 1) ระบบครูพี่เลีย้ง ประกอบดว้ย ดา้นส่วนตวั ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และ
ดา้นวิชาชีพ 2) ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบดว้ย ดา้นการสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ และดา้นการให้
ค าแนะน าจากภายนอก 3) ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ ประกอบดว้ย ดา้นการสรา้งเครือข่ายภายใน และดา้น
การสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 4) ระบบการสะทอ้นตนเอง ประกอบดว้ย ดา้นการสะทอ้นการเรียนรู ้
ของตนเองในระดับสูง ด้านการสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา  และด้าน
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  และ 5) ระบบการอ านวยการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน  ด้านการ
ด าเนินการ ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 
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This research is a study of system development for the preparation and the 

development of beginning teachers in basic education schools by implementing a research 
technique, known as Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). The purposes of this 
research were to (1) study the supportive systems; (2) to study the trends of the system; and 
(3) to portray the scenarios of the system. The research methodology was carried out by 
interviews with four groups of experts and the data were used to construct the questionnaire. 
Subsequently, the questionnaire was examined through content validity (IOC) and it was given 
to the experts, who gave their opinions, which were given priority in rounds two and three. The 
findings of this study were as follows: (1) there were five systems for the system of beginning 
teacher support; (2) there were five systems for ranking trends at the highest level and the 
ideas were in accord with other; and (3) the scenarios included the following: (1) a mentoring 
system demonstrated in terms of the personal, emotional, social, and professional 
aspects;  (2) expert systems that access expertise and provide recommendations to external 
parties, (3) the peer system as shown by forming internal networks and networks between 
schools; (4) the self-reflection system had three components, including a high level of self-
learning reflection, self-learning reflection toward confidence in educational continuity and 
career path development; and (5) administrative system as presented in terms of planning, 
operations, inspection, and proper operational improvement. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
“การใหก้ารศึกษา คือ การพฒันาที่ยั่งยืน” เป็นยุทธศาสตรส์  าคญัที่จะท าใหป้ระเทศไทย

ก้าวเข้าสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน รัฐบาลได้จัดล าดับความส าคัญ 
ใหก้ารเตรียมคนไทยในยุค 4.0 เป็นวาระแรกในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) ถือเป็นแผนแม่บทในการพัฒนา
ประเทศที่ ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ มี หลักการส าคัญ คือ  
“ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา” มุ่งสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีส  าหรบัคนไทย พัฒนาคนให้มี  
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู ้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ ดี 
รบัผิดชอบต่อสงัคม มีคณุธรรมและจริยธรรม ครูซึ่งมีหนา้ที่หลกัในการหล่อหลอมเยาวชนใหเ้ป็น
พลเมือง 4.0 เป็นผูม้ีบทบาทส าคัญในกระบวนการสรา้งทรพัยากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต 
โดยเป็นผู้ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความคิดและคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน  
เพื่อจะได้เติบโตเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย เป็นก าลังของชาติ ถือเป็นวิชาชีพที่ส  าคัญ  
ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559, น. ค าน า) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลกัในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพคน
ของประเทศ ได้ก าหนดกรอบหลักการของแผนการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ สาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560-2574 วางเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ส  าคญัจ านวน 6 ยุทธศาสตร ์โดยยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ยุทธศาสตรผ์ลิต พัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังใหม้ีการผลิตครูได้
สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ตอบสนองการพัฒนาใน 
ด้านคุณภาพ โดยก าหนดตัวชี ้วัดภายใต้กลยุทธ์ไว้ดังนี ้ 1) ร้อยละของครูตามแผนการผลิต  
มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) รอ้ยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับ 
การพัฒนาตามเกณฑท์ี่ก าหนด 3) รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุ  
ใบประกอบวิชาชีพ  4) จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และ 5) รอ้ยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
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การศึกษา ที่มีต่อการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา อีกทัง้ก าหนด
กลยุทธ์ไวด้ังนี ้1) วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคลอ้งกับ
ความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา 2) ปรบัระบบการผลิตครู 
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 3) เร่งรดัพัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษา 
รวมทั้งครูประจ าการที่ สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่ สอนคละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ ขาดแคลน  
4) สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ  
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2559, น. ก-ค) 

 

ความส าคัญของครูซึ่งเป็นผูส้รา้งคนในชาติใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์ ไดย้กระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีคุณภาพ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยกย่องเชิดชูในสังคม 
เนื่ องจากคุณภาพของครูมีความส าคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในชาติ  
ครูที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อผูเ้รียนที่มีคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมใน 
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข คุณภาพของครูผูส้อนจึงเป็นปัจจัย
ส าคญัอย่างยิ่ง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. จ)  

ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี (2560, น. 110-111) น าเสนอว่า การผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิรูประบบครูในส่วนต่าง ๆ เช่น 1) ปรับปรุงการคัดเลือกครู  
โดยใช้ข้อสอบกลางเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  และด าเนินงานโครงการครูคืนถิ่น  
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เขา้สู่วิชาชีพครู  
2) ด าเนินโครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยสรรหาครู
เกษียณอายุราชการ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเชิงประจักษ์และมีสุขภาพดี  
เพื่อท าหนา้ที่ครูผูส้อนในสถานศึกษา ในสาขาที่จ  าเป็นและขาดแคลนตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ก าหนด หรือ 3) พัฒนาครู 
ในระบบ จัดตัง้สถาบนัคุรุพัฒนา ปรบัเปลี่ยนเกณฑว์ิทยฐานะครูใหส้อดคลอ้งกับภาระงานสอนที่
แท้จริงในหอ้งเรียน และเป็นระบบที่มีความยุติธรรมเพื่อตอบแทนครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน
นักเรียน มีการปรับปรุง พัฒนาความรูแ้ละทักษะการสอน ผ่านชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
(Professional Learning Community หรือ PLC) และการอบรมพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาครูจ านวน 10,000 บาทต่อคนต่อปี และให้ครูได้เลือกหลักสูตรที่ผ่าน 
การอนมุติัของสถาบนัครุุพฒันา 
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ระบบการผลิตและพัฒนาครูในต่างประเทศยังพบในประเทศอ่ืน ๆ ที่ใหค้วามส าคัญใน
การพัฒ นาระบบการพัฒ นาค รู (European Commission, 2013) ได้จัดท ารายงานของ
คณะกรรมการดา้นการพัฒนาวิชาชีพครูของยุโรป โดยมีสมาชิก 26 ประเทศเมื่อปี 2013 ซึ่งเสนอ
ระบบสนับสนุนให้ครูเป็นนักการศึกษาที่สร้างผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ที่ ดีกว่า ดังต่อไปนี ้  
1) การคดัเลือกผูท้ี่มาเป็นครูและจะพฒันาความเป็นครูดา้นอะไรบา้ง 2) การก าหนดสมรรถนะและ
คุณภาพของวิชาชีพครู ต้องจัดระบบให้ครูมีการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิตการท างาน  
3) การพฒันาโดยสรา้งชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ ใหค้รูแลกเปลี่ยนเรียนรูก้นั และ 4) การพัฒนา
บทบาทความรบัผิดชอบของผูม้ีสว่นไดเ้สียในวิชาชีพ 

ระบบการผลิตและพัฒนาครูในต่างประเทศมุ่งพัฒนาครูใหม้ีประสิทธิภาพสูง อาทิเช่น 
ประเทศสิงคโปร ์(ประวิต เอราวรรณ์, 2560, น. 1) (เอกสารจากเว็บไซต์) “ระบบการผลิตและ
พัฒนาครูประเทศสิงคโปร ์: บทเรียนส าหรบัประเทศไทย” นีศ้ึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครู 
ของประเทศสิงคโปร ์เพื่อพัฒนาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการปรบัปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครู
ของไทย เนื่องจากคุณภาพของนักเรียนขึน้อยู่กับคุณภาพของครู ซึ่งในประเทศไทยมีปัญหา  
เรื่องการผลิตและพฒันาครูมาโดยตลอด ทัง้การผลิตที่เกินปรมิาณความตอ้งการ และกระบวนการ
ผลิตที่ไม่ไดคุ้ณภาพ รวมถึงการพัฒนาครูประจ าการที่ไม่สะทอ้นต่อความตอ้งการพฒันาที่แทจ้ริง  
โดยศึกษาตามกรอบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูง 6 ด้าน คือ 1) การคัดเลือกครูใหม่ 
(Recruitment) 2) หลักสูตรการฝึกหัดครู (Teacher Preparation Program) 3) การเข้าสู่วิชาชีพ
และการพัฒนา (Induction and Mentoring) 4) การเรียนรูใ้นวิชาชีพ (Professional Learning)  
5) การประเมินและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Teacher Feedback and Appraisal) 6) พัฒนาการ
ทางวิชาชีพและการเป็นผูน้  า (Career and Leadership Development) ผลการศึกษา สรุปไดว้่า
สิงคโปรม์ีกลยุทธท์ี่ดี โดยประยุกตใ์ชก้ลยุทธ์ทางการตลาดมาใชใ้นการดึงคนเก่งและมีคณุสมบติั
เหมาะสมเขา้สู่วิชาชีพ และมีกระบวนการคดัเลือกเขม้ขน้ รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนที่สงูเป็นอนัดบั 
2 ของอาชีพทัง้หมด การจัดระบบสวัสดิการที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับที่ท างานในระบบการศึกษา 
ที่  เรี ย ก ว่ า โม เด ล  “GROW 2.0” มี ก า รก า ห น ด ให้ ร ะ บ บ ก า รผ ลิ ต ค รู เ ป็ น ระ บ บ ปิ ด  
โดยมี  National Institute of Education : NIE เป็ นองค์ก รที่ ช่ วยวางแผนและพัฒ นาการ
เจริญเติบโตในสายอาชีพ มีการออกแบบหลกัสูตรการผลิตที่เขม้ขน้ ทัง้ในเชิงวิชาการและทักษะ
วิชาชีพเชื่อมโยงกบัการจดัระบบการพฒันาเขา้สูว่ิชาชีพครู และการใหก้ารอบรมครูอย่างต่อเนื่องสู่
การเป็นมืออาชีพที่แท้จริง รวมถึงการใช้ระบบเพื่อให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และ 
ใหค้วามส าคัญการพัฒนาครู โดยก าหนดกรอบการสอนของครู และสนับสนุนครูพัฒนาตนเอง
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อย่างต่อเนื่องมีระบบการคัดเลือกครูใหญ่จากครูที่เก่งที่เขม้ขน้ มีระบบพัฒนาและประเมินทกัษะ
ภาวะผู้น าการสอนในระดับสากล  นอกจากนีร้ ัฐบาลสิงคโปรเ์ป็นผู้ก าหนดนโยบายการศึกษา
ทัง้หมด และมีการกระจายอ านาจการจดัการไปสูส่ถานศึกษาที่เหมาะสม จึงท าใหส้ิงคโปรส์ามารถ
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานทัง้ในระดบัมหาวิทยาลยัและสาขาต่าง ๆ 

ระบบการพัฒนาครูนั้นจ าเป็นต้องมีระบบการพัฒนาครูใหม่ (beginning teachers)  
ที่เรียกว่า “Induction Year” โดยครูใหม่ตอ้งการการสนบัสนนุที่ส  าคญั 3 ประการ 1) การสนบัสนุน
ส่วนบุคคล โดยมีพี่ เลีย้งทางวิชาการคอยช่วยเหลือชีแ้นะ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงในวิชาชีพ  
และลดภาระงาน 2) การสนบัสนุนทางสงัคม ใหดู้แลในการเขา้ร่วมชุมชนทางวิชาชีพ  การร่วมมือ 
ในการให้ขอ้มูลยอ้นกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับบุคคลอ่ืน และ 3) การสนับสนุนทางวิชาชีพ  
โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคอยให้ค าชี ้แนะเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนกับครูใหม่ 
(European Commission, 2010) 

ระบบการพัฒนาครูใหม่ของไทยในปัจจุบัน ถูกก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียม  
ความพ ร้อมและพัฒ นาอย่ าง เข้มต าแหน่ งค รูผู้ช่ วย  ตามหนั งสื อส านัก งาน  ก .ค .ศ .  
ที่ ศธ 0206.7/ว19 วนัที่ 25 ตลุาคม 2561 จ านวน 5 หมวด ประกอบดว้ย หมวดที่ 1 วินยั คณุธรรม 
จริยธรรม  และจรรยาบรรณ วิชาชีพ  หมวดที่  2 การจัดการเรียนการสอน  หมวดที่  3  
การบรหิารจดัการชัน้เรียน หมวดที่ 4 การมีสว่นรว่มการพฒันาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และหมวดที่ 5 ทักษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทัล (ส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา, 2561, น. 1-7) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

การใชแ้ละธ ารงรกัษาครูของสถานศึกษาไทย หลงัจากไดร้บัการคดัเลือก ครูจะตอ้งไดร้บั
การพัฒนาหรือเรียนรูง้านก่อนการปฏิบัติหนา้ที่ จะตอ้งอยู่ในต าแหน่ง 2 ปี และจะตอ้งไดร้บัการ
ประเมินจากสถานศึกษาตน้สงักดั หากประเมินผ่านจึงจะไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้ ผลการวิจยัพบว่า
ปัญหาจากประเด็นนี ้คือมาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาเท่าเทียมกันหรือไม่  สถานศึกษา
บางแห่งอาจด าเนินการอย่างเขม้ขน้ แต่บางแห่งอาจด าเนินการไม่โปร่งใส  ไม่ค านึงถึงคุณภาพที่
แทจ้ริงของครู ในกรณีหลงัอาจท าใหค้รูเก่ง ๆ ไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบหรือไดค้รูที่ไม่มีคณุภาพเขา้สู่ระบบ 
แ ล ะ ผ ล วิ จั ย ยั ง พ บ อี ก ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี อิ ท ธิ พ ล อ ย่ า ง ม า ก ใ น 
การประเมินครูใหม่  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560, น. 66) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงระบบการผลิตและพฒันาครูของประเทศไทย ประเด็นการเขา้สูว่ิชาชีพ
และการพฒันา เมื่อจบการศึกษาและผ่านประเมินในส่วนสมรรถนะแลว้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบ
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วิชาชีพครู ควรยกเลิกระบบการสอบบรรจุแบบเดิม  แล้วใช้ระบบการคัดเลือกที่ตรงกับ 
ความต้องการใช้ค รูของสถานศึกษา (school-based recruitment system) และจัดระบบ 
การพัฒนาครูปีแรกเขา้ (induction Year) ใหช้ัดเจนมากยิ่งขึน้ (ประวิต เอราวรรณ์, 2560, น. 2) 
(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

ปัญหาคุณภาพครูที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ีการปฏิรูประบบครู จากนโยบาย 11 
ด้านของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา ที่กล่าวไว้เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557 ข้อที่  4  
ถึงความส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูก้ระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา  
สู่สถานศึกษา ใหส้ถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจดัการไดอ้ย่างอิสระและคล่องตัว
ขึ ้น พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสม  
มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่ อเป็นเครื่องมือหรือเพื่ อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งระบบ  
การประเมินสมรรถนะที่สะทอ้นประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน และพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน
เป็นส าคัญ (ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, 2560) (เอกสารจากเว็บไซต)์ สอดคลอ้งกับ พลเอก
ดาวพ์งษ์ รตันสวุรรณ (2559) (เอกสารจากเว็บไซต)์ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าว
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายการผลิตครูในศตวรรษที่  21” ว่าระบบการผลิตครูมีปัญหาในหลาย
ส่วน คือสถาบนัอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรวิชาชีพครูมากเกินความจ าเป็น บางแห่งเปิดสอนก่อนที่
หลกัสตูรจะไดร้บัการรบัรอง แต่ละสถาบนัผลิตครูมีมาตรฐานที่แตกต่างกนั หลกัสูตรของสถาบนั
ผลิตครู ไม่ไดเ้น้นการบูรณาการของสมรรถนะการสอนใหม่  ๆ ไม่เน้นความรูเ้ชิงบูรณาการดา้น
เนือ้หา เทคนิคการสอน และคณุลกัษณะความเป็นครู นอกจากนีย้ังไม่ไดเ้ตรียมนักศึกษาครูใหม้ี
นวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  หลักสูตรของสถาบันผลิตครู ในช่วงปีที่  1-4 เน้น
ภาคปฏิบติันอ้ย และไม่ไดเ้นน้การปฏิบติัการสอนในชัน้เรียนแบบใหม่ ๆ อาทิเช่นทกัษะการท างาน
ร่วมกันของครู ทักษะการสังเกตแนวคิดของนักเรียน และทักษะการสะท้อนการปฏิบัติงาน
รว่มกนั การเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษารบัครูที่ไม่มีคณุวฒุิครูเขา้มาท าการสอนก่อน และค่อยไปขอ
ใบประกอบวิชาชีพภายหลงั และการขาดความเขม้งวดจริงจังของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
คณุภาพมาตรฐานหลกัสตูรของสถาบนัผลิต (ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี, 2560) 

ปัญหาและความตอ้งการของครูผูช้่วยหรือครูใหม่ ผลวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาที่  
ครูผูช้่วยตอ้งการมากที่สดุ ไดแ้ก่ การอบรมสมัมนาและศึกษาดว้ยตนเอง  ครูผูช้่วยมีความตอ้งการ
ในการพัฒนาตนตามเกณฑ์ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในระดับมาก  
ทั้งด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน (สอาด จุลทัศน์, 2550, น. 111) ซึ่งปัญหาใน 
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การปฏิบติังานของครูผูช้่วยหรือครูใหม่ในโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่าความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยรวม ด้านการจัด  
การเรียนรูม้ีปัญหามากที่สุด (วิภาดา สายประเสริฐ, 2552, น. 117) การปฏิบัติงานของครูผูช้่วย 
ประกอบด้วย 1) ปัญหาดา้นการจัดการเรียนรู ้2) ปัญหาด้านการพัฒนาผู้เรียน 3) ปัญหาดา้น 
การพัฒนาทางวิชาการ  4) ปัญหาด้านการพัฒนา  และ 5) ปัญหาด้านความสัมพันธ์ชุมชน  
(ยุทธชัย เสริมพงษ์ , 2554, น. 179) รวมทั้งด้านการพัฒนาวิชาการมีปัญหามากกว่าทุกด้าน  
ขอ้ที่เป็นปัญหามากที่สดุคือ เผยแพรส่ื่อการเรียนที่ผลิต ตลอดจนเทคนิคและวิธีการใชใ้หแ้ก่ครูหรือ
บุคลากรอ่ืนในโรงเรียน (อญัชุลี อุดรกิจ, 2557, น. 120) รวมทัง้ปัญหาและความตอ้งการเก่ียวกับ
การน าครูใหม่เขา้สู่งานในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามทัศนะของผูบ้ริหารการศึกษา ครูอาวุโส  
และครูใหม่ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ดา้นวตัถุประสงคก์ารน าครูใหม่เขา้สู่งาน 2) ดา้นหลกัการ 
น าครูใหม่เข้าสู่งาน  3) ด้านองค์ประกอบหลักของการน าครูใหม่ เข้าสู่งาน  4 องค์ประกอบ 
(องคป์ระกอบเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาครูใหม่ องคป์ระกอบเก่ียวการส่งเสริมและการพัฒนา  
ครูใหม่  องค์ประกอบเก่ียวกับติดตามและประเมินผลครูใหม่  และองค์ประกอบเก่ียวกับ  
การมีสว่นรว่มในการพฒันาครูใหม่เช่นกนั (เชน หมั่นเขตรกิจ, 2551, น. 181-182) 

ปัญหาของระบบการบริหารงานบุคคลของครูในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่ามีมาก  
แมจ้ะมีกฎหมายระบุในส่วนองคก์รการบริหารงานบุคคลของครู แต่ในระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
การศกึษาไทย ที่เก่ียวขอ้งกบัครูผูช้่วย ยงัมีการกระจายอ านาจที่ยงัไม่ชดัเจน คือ การทดลองปฏิบติั
ราชการ 2 ปีของครูที่เริ่มเขา้สู่วิชาชีพ ขาดมาตรฐานในการด าเนินงาน ครูที่เขา้สู่วิชาชีพบางส่วน 
ต้องปฏิบัติงานตามยถากรรม ขาดระบบพี่เลีย้งผู้ชีแ้นะที่ดี และที่ผ่านมาครูทุกคนจะผ่านการ
ประเมินรอ้ยละ 100 แทบจะไม่พบผลการประเมิน ไม่ผ่าน ซึ่งเป็นตัวบ่งชีว้่า การประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติราชการยังไรป้ระสิทธิภาพ ไม่ไดม้าตรฐาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2558, น. 69-70) การวางอัตราก าลังครู ถือเป็นอันดับต้น ๆ  ของการวางแผนกลยุทธ์ตามแผน
ยุทธศาสตรข์องสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งผลไปสู่การก าหนดหลักสมรรถนะหลกัต่าง ๆ ของบุคลากรครู 
การก าหนดอตัราก าลงัถือเป็นฐานของการบรหิารอตัราก าลงั โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบนั ที่ผลการ
สอบคดัเลือกครูผูช้่วย มีความยากล าบากในการคดักรองบุคคล ที่มีความสามารถเพื่อจะมาด ารง
ต าแหน่งครูสิ่งที่โรงเรียนหลายแห่งเผชิญอยู่ คือ การขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะ
เหมาะสม ปัญหาที่ตามมา คือ การจัดสรรอัตราทดแทนส่วนที่ขาดอย่างทันทีทันใด  ตลอดจน
ปัญหาจากการปฏิบติังานในสถานศกึษาดา้นการเงินและพสัดสุรา้งความเหนื่อยลา้และถดถอยแก่
ผูบ้ริหารและครูอย่างถว้นหน้า การแก้ไขปัญหาเหล่านีต้อ้งมีการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในทุกวิถีทาง
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เพื่ อให้ได้บุคลากรที่ เพียงพอและมีคุณภาพ  แต่การก าหนดอัตราก าลังยังไม่ถูกต้องและ 
สรา้งความเหนื่อยลา้และถดถอยแก่ผูบ้ริหารและครูอย่างถ้วนหน้า  การแก้ไขปัญหาเหล่านีต้อ้ง 
มีการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในทุกวิถีทางเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ  แต่การก าหนด
อัตราก าลังยังไม่ถูกตอ้งและมีความคลุมเครือในการด าเนินการ  สรา้งความหนักใจแก่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาก่อนใคร ผลที่อาจจะเกิดขึน้ คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ไม่เป็นไปตาม 
แผนยทุธศาสตรท์ี่ก าหนดไว ้(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560, น. 45-46) 

ความต้องการพัฒนาของข้าราชการครูบรรจุใหม่  มีผลวิจัยพบว่าในภาพรวม 
มีความตอ้งการพฒันาอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาความสามารถในทางวิชาการ 
ด้านการพัฒนาสถานศึกษา ด้านการพัฒนาผู้เรียน และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้  
(กลีบจันทร์ เจริญสุข , 2553, น. 73) การวิเคราะห์ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
ในการพัฒนาครูผู้ช่วย ด้านการจัดการเรียนรูใ้นสถานศึกษา คือ  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ 
พัฒนาผู้เรียน , การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง  สาระการเรียนรู ้ 
การออกแบบการจัดการเรียนรู ้และการรายงานผลการเรียนรู้ (ยุวดี โพยนอก, 2559, น. 113)  
อีกทั้งความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ด้านมาตรฐาน 
ความรูแ้ละประสบการณว์ิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบติัตน เรียงตามล าดับ (ณัฐธิดา จิตสิงห์, 
2554, น. 108) 

ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น  
เป็นกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบนบัตัง้แต่การวางแผน การน าไปปฏิบติัตามแผน การก ากบั
ติดตามและการประเมินผล  ด้วยเหตุนี ้จึงมีปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับความส าเร็จในทุกขั้นตอน  
ซึ่งเป็นปัจจัยความเก่ียวข้องเชื่อมโยงต่าง ๆ  ในการพัฒนาวิชาชีพ  ได้แก่ 1) วัฒนธรรมการ
สนับสนุน 2) บริบท 3) ระดับการพัฒนาของสถานศึกษา 4) เวลา 5) งบประมาณ 6) ขั้นตอน 
ในการพัฒนาวิชาชีพ 7) การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสอน และ 8) บทบาทขององคก์รดา้นวิชาชีพครู 
รวมทั้งแนวทางการนิเทศการปฏิบัติงาน ของครูผู้ช่วยในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าครูผู้ช่วย 
มีความตอ้งการในการนิเทศการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือการ
นิเทศการปฏิบติังาน การพฒันาทางวิชาการ และการนิเทศการปฏิบติังาน การพฒันาสถานศึกษา 
ตามล าดบั (สิทธิกร สมัพนัธก์าญจน,์ 2559, น. 84-85) 
เมื่อพิจารณาระบบการพัฒนาครูใหม่ของไทยในปัจจุบัน ถูกก าหนดแนวทางและวิธีการจาก
ส่วนกลาง โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
ที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย  
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จ านวน 5 หมวดนั้น  อาจจะไม่ เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของครูใหม่  
เพียงแต่มุ่งเนน้การประเมินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเตรียมความพรอ้มตามระยะเวลาที่ก าหนด
เท่านั้น แนวทางการพัฒนาครูใหม่ให้เกิดความมั่นใจในทักษะ และความสามารถที่จ  าเป็น 
ต่อการปฏิบัติการสอนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี  
การพิจารณาครูพี่เลีย้งที่มีประสบการณ์และใหค้ าปรึกษาเพื่อพัฒนาครูใหม่นั้นอาจไม่ตรงตาม
มาตรฐาน ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินการ รวมถึงการสรา้งเครือข่ายการเรียนรูท้าง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาสถานศึกษา เป็นเพียงการมีส่วนร่วมที่ยงัไม่เต็มที่และไม่สม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลของครูใหม่ยังขาดซึ่งทักษะภาษาและทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นต้นแบบฉบับในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียน  จึงส่งผลให้ครูใหม่ไม่มี
ประสิท ธิภาพหลังได้รับการพัฒ นาอย่ างเข้ม  ในการนี ้  ผู ้วิ จัย เกิดแรงบันดาลใจและ  
มีความสนใจในการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา  
ขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางและแนวโน้มของระบบพัฒนาครูใหม่ในอนาคต  
ซึ่งเป็นระดับการศึกษาของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยและมีความส าคัญในฐานะการศึกษา  
เป็นพื ้นฐานในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ ข องผู้ เรียน  และเป็นทางเลื อกหนึ่ ง 
ที่สรา้งความส าเรจ็ในการปฏิรูปการศกึษาของประเทศต่อไป 

 

ค าถามการวิจัย 
1. ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

ที่เหมาะสมควรมีระบบใดบา้ง และอย่างไร 
2. แนวโน้มหรือทิศทางของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาค รูใหม่  

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอนาคตที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อศึกษาการพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อศกึษาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. เพื่ อศึกษาแนวโน้มของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. เพื่ อเขียนภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน แนวโนม้และทิศทางระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน และเขียนภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและ 
พัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) เป็ น เทคนิ คที่ น า เอาจุด เด่ นของเทคนิ ค  EFR 
(Ethnographic Futures Research) กับเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique) มา
ผสมผสานกันในการวิจัย ซึ่งมีผู ้พัฒนาเทคนิคคือ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน โดยนักอนาคตนิยม 
จะมีความเชื่อพืน้ฐานเก่ียวกับ การมองอนาคตว่าอนาคตเป็นเรื่องที่มนุษยส์ามารถท าการศึกษา  
ไดอ้ย่างเป็นระบบ ความเชื่อของมนุษยเ์ก่ียวกบัอนาคตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจ
ของเขา และเชื่อว่ามนษุยส์ามารถที่จะควบคมุและสรา้งอนาคตได ้

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความช านาญด้านการ เตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่จ านวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านก าหนด
นโยบายและดา้นอ านวยการ 7 คน กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานและสถานศึกษา
ขั้นพื ้นฐาน 3 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  5 คน และ 
กลุ่ม ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญด้าน ครูพี่เลีย้ง 2 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนด
คุณ สมบั ติ ผู้ เชี่ ย วช าญ ในแ ต่ ล ะกลุ่ ม  จ ากนั้ น ส อบถามผู้ เชี่ ย วช าญ ในแ ต่ ล ะกลุ่ ม  
จนครบ 17 คน 

3. ตวัแปรที่ศกึษา คือ ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ 

ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท าใหไ้ดป้ระโยชนด์งัต่อไปนี ้
1. ไดร้ะบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ที่เป็นการเตรียมความพรอ้ม 

และพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. ได้อนาคตภาพในการก าหนดทิศทางหรือแนวโน้มการเตรียมความพร้อม  

และพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. ผลการวิจัยน ามาใชป้ระโยชนก์ับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการก าหนดแผนการ

และด าเนินการในการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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4. ผลการวิจัยน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในการก าหนดนโยบายและส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื ้นฐานก าหนดทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ครูใหม่  หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง  
ใหด้ ารงต าแหน่งครู 

2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ หมายถึง การด าเนินการเพื่อพัฒนา 
ให้ครูใหม่มีความรู้ ความประพฤติและคุณลักษณะเหมาะสม  ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตามมาตรฐานต าแหน่งที่  ก .ค.ศ.ก าหนด และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเป็นครูที่ดีในอนาคต 

3. ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ หมายถึง ระบบการเตรียมครูใหม่
เพื่อใหค้รูใหม่มีคณุลกัษณะและสมรรถนะในการปฏิบติัตนและการปฏิบติังาน ที่ส่งผลต่อคณุภาพ
ของผู้เรียน ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีส่วนร่วมการพัฒนา 
ในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในดา้นการจัดการเรียนการสอนและดา้นการบรหิารจดัการชัน้เรียน และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู ้เรียน  ประกอบไปด้วย 
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  5 ระบบ ดงันี ้

3.1 ระบบครูพี่เลีย้ง หมายถึง ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่
ด ้วยค รูพี ่ เ ลี ้ย ง ในการดูแ ลด ้านส่วนตัว  ด ้านอารมณ ์ ด ้านส ังคม  และด ้านวิช าชีพ  
โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏิบติัตนสู่ความเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

3.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ หมายถึง ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่
ด้วยผู้เชี่ยวชาญ มุ่ งเน้นไปที่การสร้างการเข้าถึงความเชี่ ยวชาญ  และการให้ค าแนะน า 
จากภายนอก เพื่อขยายเนือ้หาและการสอน การสมัมนา การมีส่วนร่วมในหลักสูตรในการสอน 
ดา้นการเขา้ถึงวสัดสุนบัสนนุทรพัยากร และแนวทางต่าง ๆ 

3.3 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  
ดว้ยเพื่อนรว่มวิชาชีพมารวมกนั เพื่อสรา้งโอกาสในการสรา้งเครือข่ายภายในและระหว่างโรงเรียน 
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3.4 ระบบการสะทอ้นตนเอง หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่  
เพื่อการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดับสูง การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่อง
ของการศึกษา และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ช่วยส่งเสริมค ว า ม เ ป็ น ค รู ม ื อ อ า ชีพ แ ล ะ  
สร้า งความมั่นใจในการพฒันาทศันคติของการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

3.5 ระบบการอ านวยการ หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
ดว้ยการด าเนินการของสถานศึกษา โดยการวางแผน การด า เนินการ  กา รตรวจสอบ และ
การปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม ในระหว่างที่ครูใหม่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งครู และระหว่างประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในช่วง 2 ปีแรก 
ของการปฏิบติังาน 

4. สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานตั้งแต่  
ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาแผนยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

นโยบายไทยแลนด ์4.0  แผนพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาโดยเฉพาะการระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ส  าคัญในการสรา้งศัก ยภ าพท รัพ ย าก รมนุษ ย์ ที่ ส่ ง ผ ล ต่อ  
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ เอกสารงานวิจัยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการพัฒนา
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ สถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและบริบทที่เก่ียวขอ้ง หมายถึงโรงเรียนของรฐัที่จดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
กระท รวงศึ กษ าธิการ  วิ ชาชีพ ค รูและการคัด เลื อกบุ คคล เข้าสู่ วิ ช าชีพ ค รู  หมายถึ ง  
สถาบันการผลิตค รูและการคัด เลื อกบุคคล เข้าสู่ วิชาชีพค รูตั้ งแ ต่อดีตจนถึ งปั จจุบัน  
รวม 10 โครงการ  ครูใหม่และแนวคิดการพฒันาครูใหม่ของไทย ที่ใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเตรียม
ความพรอ้มและพฒันาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย  ตามที่  ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 5  หมวด 
ป ร ะกอบด ้ว ย  ห ม วดที ่  1  วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หมวดที่  2  
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การจัดการเรียนการสอน หมวดที่  3 การบริหาร จัดการชั้นเรียน หมวดที่  4 การมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และหมวดที่  5 ทักษะ 
การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา, 2561, น. 17) (เอกสารจากเว็บไซต์) การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
รวมถึงระบบการพฒันาการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ทัง้ในและต่างประเทศ โดยบรูณา
การแนว คิ ด  EuropeanCommission Directorate-General for Education and Culture เรื่ อง 
Developing coherentand system-wide induction programmes for beginning teachers :  
a handbook forpolicymakers (European Commission, 2010, pp. 16-21) อธิบายถึงระบบการ
เต ร ีย ม ค วามพ ร ้อ ม แล ะพ ัฒ น าค รูให ม ่ จ า น วน   4 ร ะ บบ  ดังนี ้  1) ระบบครูพี่ เลี ้ยง  
(A mentoring system) 2) ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (An expert system) 3 ) ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
(A peer system) และ 4) ระบบการสะท้อนตนเอง (A self-reflection system) มีความเห็น
สอดคลอ้งตอ้งกันทั้ง 4 ระบบ  เช่น ระบบครูพี่เลีย้ง มีส่วนส าคัญในการดูแล ใหค้ าแนะน าแก่ครู
ใหม่ในหมวดที่ 1,2 และ 3  ระบบผูเ้ชี่ยวชาญมีความส าคญัต่อครูใหม่ในหมวด ที่ 2 และ 5 ระบบ
เพื่อนรว่มวิชาชีพมีความส าคญัต่อครูใหม่ในหมวดที่ 2, 3 และ 4 และระบบสะทอ้นตนเองเก่ียวขอ้ง 
กบัทกุหมวดตามการประเมินของ ก.ค.ศ. ในการกา้วเขา้สูค่รูมืออาชีพ  

จากการใชเ้ทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR  ก าหนดและเตรียมกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ
โดยการสุ่มแบบเจาะจงในการสมัภาษณ์ จ านวน 4 กลุ่ม 17 คน  ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นก าหนด
นโยบายและดา้นอ านวยการ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานและสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญด้านครูพี่ เลี ้ยง   
ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการไปสมัภาษณ์ 3 รอบ รอบที่ 1 เป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์
ข้อค าถามปลายเปิด น าข้อมูลจากการสัมภ าษณ์ ในรอบที่  1 มาวิ เคราะห์  สังเคราะห ์  
จดักลุ่ม พบว่า เกิดระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ขึน้มาอีกหนึ่งระบบ ได้แก่ ระบบที่  5 คือ ระบบการอ านวยการ  จึงสรา้งเครื่องมือในรอบที่  2  
และรอบที่ 3 ไดแ้ก่ แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามลกัษณะมาตราประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale)  ที่ ให้ ผู ้ เชี่ ย ว ช าญ ด้ า น ส ถิ ติ วิ จั ย พิ จ า รณ า ระ ดั บ ค ว าม ส า คัญ  แ ล ะ  
ชุดที่ 3 แบบสอบถามลักษณะมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทลใ์นแต่ละขอ้รายการ สอบถามยงัผูเ้ชี่ยวชาญกลุม่เดิม 17 คน 
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ผลจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่ เก่ียวข้องและการสังเคราะห์ข้อมูล  
จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ทั้ง 4 กลุ่ม โดยใชเ้ทคนิควิจัยเชิงอนาคต EDFR  
พบว่าการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
ควรมี  5 ระบบ คือ1) ระบบครูพี่ เลี ้ยง (A mentoring system) หมายถึง ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ดว้ยดว้ยครูพี่เลีย้ง ที่ดแูลดา้นส่วนตวั ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคมและ
ด้านวิชาชีพให้รู ้จักการปฏิบัติตนสู่ความเป็นครูมืออาชีพโดยผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย  
2) ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (An expert system) หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครู
ใหม่ ดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการสรา้งความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ ตลอดจนการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ  3 ) ระบบ เพื ่อนร ่วมวิชาช ีพ  
(A peer system)  หมายถึงระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ ด้วยการสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ัง้ภายในและนอกสถานศึกษา 4) ระบบการสะทอ้น
ตนเอง (A self-reflection system) หมายถึง  ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่  
ดว้ยการสรา้งความมั่นใจใหต้ัวเองในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ 5) ระบบอ านวยการ 
(An Administrative system) หมายถึ ง ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาครูใหม่  
ด้วยการด าเนินการอย่างมีมาตรฐานของสถานศึกษา ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้แก่ การวางแผน  (P) การด าเนินการ  (D) การตรวจสอบ(C) และการปรบัปรุงพัฒนา (A ) 
สามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม ่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ดังภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องเพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา  
ขั้นพื ้นฐาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และน าเสนอตาม 
หวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1.1 ความหมายสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1.2 การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
1.3 บทบาทของสถานศกึษาในการจดัการศกึษา 

2. วิชาชีพครูและการคดัเลือกบคุคลเขา้สูว่ิชาชีพครู 
2.1 แนวคิดการผลิตและพฒันาครูไทย 

2.1.1 ความหมายของครูและวิชาชีพครู  
2.1.2 การผลิตครูไทย 
2.1.3 การพฒันาครูไทย 
2.1.4 กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพครู 

2.2 แนวคิดการน าบคุคลเขา้สูว่ิชาชีพครู 
2.2.1  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครูผูช้่วย 
2.2.2 หลกัสูตรทา้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุและแต่งตัง้ 

บคุคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครูผูช้่วย 
2.3 การทดลองงานของครูใหม่เขา้สูว่ิชาชีพครู 

3. ครูใหม่และการพฒันาครูใหม่ 
3.1 ความหมายของครูใหม่ 
3.2 แนวคิดการพฒันาครูใหม่ 

3.2.1 แนวคิดการพฒันาครูใหม่ในต่างประเทศ 
3.2.2 รูปแบบการพฒันาครูใหม่จากอดีตถึงปัจจบุนั 
3.2.3 แนวคิดการพฒันาครูใหม่ของประเทศไทย 
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3.2.3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผูช้่วย ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว19 ลงวนัที่ 25 ตลุาคม 2561 

3.2.3.2 หลักสูตรการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู โดยยึดถือภารกิจและพื ้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ  
TEPE Online 

4. แนวคิดการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ของ ก.ค.ศ. 
4.1 กระบวนการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ของ ก.ค.ศ. 
4.2 ปัญหาการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่และแนวทางแกไ้ขในปัจจุบนั 

5. ระบบการพฒันาการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ 
5.1 แนวคิดของ European Commission Directorate-General for Education 

and Culture และแนวคิดระบบการพฒันาการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ของไทย 
5.1.1 ระบบครูพี่เลีย้ง 
5.1.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ 
5.1.3 ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ 
5.1.4 ระบบการสะทอ้นตนเอง 

5.2 แนวคิดการพัฒ นาการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาครูใหม่ที่ ได้ 
จากการสมัภาษณ ์

5.2.1 ที่มาของการเพิ่มระบบการอ านวยการในการเตรียมความพร้อม 
และพฒันาครูใหม่ 

5.2.2 ระบบการอ านวยการ 
6. การวิจยัเชิงอนาคตและเทคนิคการวิจยัเชิงอนาคตแบบ EDFR 

6.1 ความหมายของการวิจยัเชิงอนาคต 
6.2 เทคนิคการวิจยัเชิงอนาคตแบบ EDFR 

7. การเขียนภาพอนาคตในการวิจยัเชิงอนาคต 
8. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

8.1 งานวิจยัในประเทศ 
8.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 



  17 

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1. ความหมายสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

การศึ กษ าขั้ น พื ้ น ฐ าน  พ ระ ราชบัญ ญั ติ ก า รศึ กษ าแห่ งช า ติ  พ .ศ .2542  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ก าหนดว่าประกอบด้วย การศึกษา 
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 16) 

ตามมาตรา 18 ก าหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยเละการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ใหจ้ดัในสถานศกึษา ค าว่า สถานศกึษานัน้มีความหมาย 3 ประการ คือ 

1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่  ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนยพ์ัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนยบ์ริการช่วยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและ  
เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

2. โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนของรัฐ  โรงเรียน เอกชน  และโรงเรียนที่  
สงักดัสถาบนัพทุธ ศาสนา หรือศาสนาอ่ืน 

3. ศูนยก์ารเรียน ไดแ้ก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
บุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห ์  
และสถาบนัทางสงัคมอื่นเป็นผูจ้ดั 

การจัดการสถานศึกษานั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยแต่ละโรงเรียนต้องมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา กรรมการประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูท้รงคณุวฒุิ  (มาตรา 40) โดยผูบ้รหิาร
สถานศกึษาเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ส าหรับโรงเรียนเอกชนซึ่งพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ก าหนด ให้ เป็ นนิ ติ บุ คคลก็ ต้อ งมี คณ ะกรรม กา รบ ริห ารด้ วย เช่ น กัน  ป ระกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู  
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูท้รงคณุวฒุิ 

การจัดการสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบนั้น 
โดยทั่วไปผูอ้  านวยการสถานศึกษาจะท าหน้าที่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ สิ่งที่ต้องท า 
ความเข้าใจร่วมกันคือ การแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการกับผู้บริหาร คณะกรรมการ  
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มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดนโยบายทิศทาง ใหค้วามเห็นชอบการตดัสินใจส าคัญของสถานศึกษา 
และก ากับให้ผู ้บริหารปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบ ข้อ บังคับต่างๆ ของ
สถานศึกษา แต่ผูบ้รหิารมีหนา้ที่บรหิารและตนเองตอ้งรบัผิดชอบการตดัสินใจ ซีงคณะกรรมการไม่
มีสว่นในความรบัผิดชอบนี ้

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง โรงเรียนของรฐัที่จัดการศึกษา 
ขั้นพื ้นฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

2. การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557, น. 13-18) น าเสนอว่า การจดัการศึกษา

ขั้นพื ้นฐานรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ความว่า  
"บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรบัการศึกษาขั้นพื ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รฐัจะต้องจัด 
ให้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 49 ความว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรบัการศึกษาไม่นอ้ยกว่า
สิบสองปีที่รฐัจะตอ้งจัดใหอ้ย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย ผูย้ากไร ้ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพหรือผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดร้บัสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนบัสนุนจากรัฐ
เพื่อใหไ้ดร้บัการศกึษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน" 

ในการนี ้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญัติจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มาตรา 12 บัญญัติว่า 
นอกเหนือจากรฐั เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้บุคคล ครอบครวั องค์กรชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน มีสิทธิใน
การจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มาตรา 4 วรรค 5  บัญญัติว่า สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  หมายถึง 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มาตรา 9 (2) บัญญัติถึงหลักการจัดระบบ โครงสรา้ง  
และกระบวนการ จัดการศึกษาใหย้ึดหลกัการกระจายอ านาจไปสู่เขตพืน้ที่การศึกษา สถานศึกษา  
และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ทัง้นี ้มาตรา 39 บญัญัติว่า ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบรหิาร
และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  
ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา
โดยตรง 
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การบรหิารจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของรฐั แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1. ระดับกระทรวง หรือระดบันโยบาย มีคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

เป็นคณะกรรมการนโยบาย มีหนา้ที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐานที่สอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ขั้นพื ้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศที่เก่ียวกับการบริหาร
ส านกังาน และมีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานท าหนา้ที่รบัผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื ้นฐานท าหน้าที่  
เป็นกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

2. ระดับเขตพื ้นที่ การศึกษา เขตพื ้นที่ การศึกษา เป็นเขตบริหารและ  
การจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ที่ก าหนดขึน้จากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของรฐัมนตรี  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของสภาการศึกษา จากเกณฑ์ปริมาณสถานศึกษา 
จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดา้นอ่ืน ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีคณะกรรมการ  
เขตพืน้ที่การศึกษามีอ านาจหนา้ที่ในการก ากบัดแูล จดัตัง้ ยบุ รวม หรือเลิกสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในเขตพืน้ที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใหส้ามารถจัดการศึกษาสอดคลอ้งกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครวั องคก์ร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ที่จดัการศกึษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

นอกจากนัน้ พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
พ.ศ.2546 ยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา นอกจากตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนแลว้ ยังใหม้ีอ  านาจหนา้ที่ดังนี ้ (1) อ านาจหนา้ที่ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2) อ านาจหน้าที่ 
ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษา (3) รบัผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา (4) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
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ในการนี ้กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ดงันี ้(1) จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐานและ 
ความตอ้งการของทอ้งถิ่น (2) วิเคราะหก์ารจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 
และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศึกษา และแจง้การจัดสรรงบประมาณที่ไดร้บั ใหห้น่วยงานขา้งตน้
รับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา  
(4) ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน และในเขตพื ้นที่การศึกษา  
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษา  
(6) ประสานการระดมทรพัยากรดา้นต่างๆ รวมทัง้ทรพัยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษา (7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
และประเมิ นผลสถานศึกษาใน เขตพื ้นที่ การศึกษา  (8) ป ระสาน  ส่ ง เส ริม  สนับสนุน  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมทัง้บุคคล องคก์รชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบ  
ที่หลากหลายในเขตพื ้นที่การศึกษา  (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื ้นที่ การศึกษา (10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่ วไป  
กับองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ในฐานะ
ส านักงานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศึกษาและ (12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับ
กิจการภายในเขตพื ้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือ
ปฏิบติังานอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

นอกจากนั้ น  ยั งมี อ งค์ก รคณ ะกรรมการอีก  2 คณ ะ  กล่ าว คื อ  
(1) คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพื ้นที่การศึกษา   
ท าหนา้ที่เก่ียวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาภายในเขตพืน้ที่การศึกษา 
และ (2) คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพืน้ที่การศึกษา  
ท าหน้าที่ โดยรวมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื ้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื ้นที่
การศกึษา) 
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กล่าวไดว้่า ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีหนา้ที่โดยตรงในการบริหาร
จดัการก ากบั สนบัสนุนส่งเสริม ประสานงาน ติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในสงักดั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานคณุภาพการศึกษา 

3. ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดเขตพื ้นที่การศึกษา  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีกรรมการสถานศึกษาท าหนา้ที่ก ากบัและสนบัสนุนกิจการสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ผูแ้ทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพืน้ที่  
และผูท้รงคณุวฒุิ 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่  ของสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ดังนี ้  
(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  (2) จัดตั้งงบประมาณ  
และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา (3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหส้อดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานและความตอ้งการของนักเรียน ชุมชน  
และทอ้งถิ่น (4) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (5) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ  
ตามที่กฎหมายก าหนด (6)ก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผล
การปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และด าเนินการทางวินัย  
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด (7) ระดมทรพัยากร 
เพื่ อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ของสถานศึกษา (8) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือ 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา  จากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษารวมทั้งรายงาน 
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา (9) ส่งเสริม 
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสรา้งความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน  
และท้องถิ่น และ (10) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายและตามที่กฎหมายก าหนด  
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ทั้งนี ้  ได้มี การจ าแนกการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ออกเป็นด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้ง
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ไดก้ าหนดให้
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พิจารณากระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
และบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา  
และสถานศกึษาแลว้แต่กรณี 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557, น. 1-3) (เอกสารจากเว็บไซต์) ได้ให้
นิยามความหมายทางการศกึษาไวด้งัต่อไปนี ้

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ระดบั คือ ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาในประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
และชั้นเด็กเล็ก โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปี และการจัดการศึกษาประเภทอนุบาล มี 2 หลักสูตร  
คือ อนุบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี ในการรวมอนุบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี  
ได้รวมชั้นอนุบาล 1 ของหลักสูตร 2 ปี กับชั้นอนุบาล 2 หลักสูตร 3 ปี ไว้ในช่องชั้นอนุบาล 2  
และรวมชั้นอนุบาล 2 ของหลักสูตร 2 ปี กับชั้นอนุบาล 3 ของหลักสูตร 3 ปี ไว้ในช่องรวม 
ชัน้อนบุาล  

ระดับประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งใหผู้ ้เรียนมีความรูค้วามสามารถ  
ขัน้พืน้ฐาน ในเวลาเรียน 6 ปี  

ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออก  
เป็น  2 ช่ วงตอน  คือ  มัธยมศึกษาตอนต้น  ที่ จัดท าโดยกรม ศิลปากรเที ยบ เท่ าชั้น  ม .3  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 2 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ  
คือ ชั้น ม.4 ถึง ม. 6 และประเภทอาชีวศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรนาฎศิลป์ชัน้กลาง หลกัสตูรประกาศนียบตัรศิลปชัน้กลาง  

การศกึษาระดบัอดุมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลงัระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ซึ่งไดแ้ก่ หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตร
นาฎศิลป์ชัน้สูง ประกาศนียบตัรศิลปชัน้สูง ระดับปริญญาตรี และรวมหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้แก่ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปรญิญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู และปรญิญาเอก  
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การศึกษาของสงฆ์ หมายถึง การศึกษาของสงฆ์ ที่จัดโดยหน่วยงานภายใต้ 
การก ากบัดแูลของส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ส านกันายกรฐัมนตรี ไดแ้ก่ กองพทุธศาสนา
ศึกษา ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและธรรมบาลี และสถาบนัในก ากบัของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คือ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั  

การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนือ้หาและหลักสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของบคุคลแต่ละกลุม่ตวัอย่าง  

นัก เรี ยน /ผู้ เรีย น  หม ายถึ ง  ผู้ที่ ได้ รับ การศึ กษ าในสถานศึ กษ าระดั บ  
ก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
และที่เทียบเท่า ทัง้นีร้วมถึงการศกึษานอกระบบโรงเรียน  

นกัศกึษา หมายถึง ผูท้ี่ไดร้บัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา  
ผูเ้ขา้ใหม่ หมายถึง นักเรียน/ผูเ้รียน/ผูเ้ขา้รบัการศึกษาหรือฝึกอบรมใหม่ในชั้น  

ปีที่ 1 ของระดบัการศกึษา/หลกัสตูร ที่เขา้ศกึษา  
ผู้ส  าเร็จการศึกษา หมายถึง นักเรียน /ผู้เรียน/นักศึกษา ที่ ฝึกอบรมครบ  

ตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผลที่ก าหนดไว้ของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา 
สถานศึกษา หมายถึง สถานที่ ที่ตั้งขึน้เพื่อใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม ซึ่งสถานศึกษามีชื่อเรียก 
ต่าง ๆ กนั เช่น โรงเรียน สถาบนั วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ศนูย/์ส านกันกัเรียน เป็นตน้  

งบประมาณรายจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายตามลักษณะงาน  
โดยส านกังบประมาณจดัจ าแนกตามหลกัการของส านกังานสถิติแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 1980 
ซึ่งจ าแนกลกัษณะงานออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารทั่วไป แบ่งเป็น การบริหารทั่วไป
ของรฐั การป้องกันประเทศ และการรกัษาความสงบภายใน 2) ดา้นการบริการชุมชนและสงัคม 
แบ่งออกเป็น การศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และการเคหะและชุมชน  
และการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3) ด้านการเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น การเชือ้เพลิง 
และพลังงาน การเกษตร การเหมืองแร่ ทรัพยากรธรณี  การอุตสาหกรรมและการโยธา  
การคมนาคมขนส่งและสื่อสาร และการบริการเศรษฐกิจ และ 4) ดา้นอ่ืนๆ คือ การด าเนินงานอ่ืน ๆ 
นอกจากท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้  
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งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา หมายถึง วงเงินงบประมาณที่รัฐจัดสรร  
ใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และรฐัวิสาหกิจ เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหาร
การศึ กษ า  ก ารจัด การศึ กษ าทุ ก ระดับ ทุ กป ระ เภท รวมทั้ งก า รศึ กษ านอก โรง เรีย น  
ซึ่งส านักงบประมาณ ไดจ้ าแนกไวเ้ป็น 5 ระดับ/ประเภทการศึกษาไดแ้ก่ ระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระดบัอุดมศึกษา การศึกษาไม่ก าหนดระดบั การบริการสนบัสนุน
การศกึษา และการศกึษาอ่ืน  

ปี  หมายถึง การนับหน่วยเวลาของการจัด เก็บ /แสดงข้อมูล  ณ  เวลาใด  
โดยปีการศึกษาเป็นหน่วยเวลาของข้อมูลด้านการศึกษา ปีงบประมาณเป็นหน่วยเวลา  
ของขอ้มลูงบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษา และปี พ.ศ. เป็นหน่วยเวลาของขอ้มลูประชากร    

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545, น.25-26) (เอกสารจากเว็บไซต์) ในการจัดการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นการเตรียมความพรอ้มส าหรบับุคคล
เพื่ อการด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคม แต่อาจไม่ เพียงพอในการประกอบอาชีพ  
ยกเว้นอาชีพที่ ได้รับการอบรมฝึกฝนมาจากครอบครัว หรือจากสภาพแวดล้อมวัยเยาว ์  
การศึกษาระดับนี ้ถือเป็น เงื่อนไขจ าเป็น  ที่ ร ัฐต้องดูแลจัดหาให้ หรือส่งเสริมให้เอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือประชาชนร่วมจัดให้มีขึ ้น  และถือว่าประชาชนทุกคน  
ควรตอ้งผ่านการศกึษาระดบัพืน้ฐาน 

หากมองสภาพตามความเป็นจริง ประชาชนยังได้รับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ไม่ครบถ้วน รัฐก็ต้องก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับเป็นขั้นต ่าไว้ก่อน ส าหรับประเทศไทย  
ไดก้ าหนดการศึกษาภาคบงัคับระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานไวเ้กา้ปี ซึ่งรฐัตอ้งก ากับดแูลใหเ้กิดผล
ใหไ้ดม้ากที่สดุ หลงัจากนัน้ก็ควรยกระดบัการศึกษาภาคบงัคบัใหส้งูขึน้ในโอกาสต่อไปใหเ้ร็วที่สุด
เท่าที่จะท าได ้

3. บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา 
ปรชัญา เวสารชัช ์(2545, น.27-28) (เอกสารจากเว็บไซต)์ บทบาทส าคัญโดยทั่วไป

ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาคือการวางแผน จัดท าหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอน รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนรูข้องนักเรียน จัดและบริหารชั้นเรียน จัดและ 
ดูแลรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนอาคารสถานที่  บริหารงานวิชาการ การเงิน บริหารงานบุคคล  
ดแูลสขุภาพอนามยัของผูเ้รียน สรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน ซึ่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีไดก้ าหนดบทบาทส าคญัไวด้งันี ้
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1. จัดการเรียนการสอน โดยจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมในการเรียน รู้ 
ให้เหมาะสมกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน หมายความว่า ผู้สอนต้องถือว่าผู้เรียน 
เป็นคนที่ส  าคัญที่สุด เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอน  
ก็ต้องค านึงถึงความแตกต่างดังกล่าว เช่น จัดให้คนเรียนช้าท ากิจกรรมที่ช่วยเน้นให้เข้าใจ  
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนคนเรียนเร็วที่ เข้าใจแล้วได้รบักิจกรรมเสริมอย่างอ่ืนแต่อย่างน้อย  
ผูเ้รียนที่แตกต่างกนัก็ควรไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาวิชาใกลเ้คียงกนั 

2. ฝึกทักษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหน้าที่ ฝึกฝนผู้เรียนให้รูจ้ักคิด เพิ่มพูน  
ทักษะในการจดัการ ฝึกฝนการเผชิญสถานการณ์และปัญหาต่างๆ และสามารถประยุกตค์วามรู้ 
มาใชเ้พื่อป้องกันและแกปั้ญหา หมายความว่า การเรียนการสอนที่ดีไม่ใช่เนน้ที่การท่องจ าสาระ 
ในหนงัสืออย่างเดียว แต่ตอ้งเตรียมตวัผูเ้รียนใหรู้จ้กัคิด รูจ้กัแกปั้ญหา เช่น อาจสมมติสถานการณ์
ใหคิ้ดแกปั้ญหา และถามเหตผุล ขอ้ดีขอ้เสีย เพื่อใหผู้เ้รียนมีความพรอ้มในการเผชิญชีวิตได ้

3. จัดใหเ้รียนรูจ้ากประสบการณ ์การเรียนรูท้ี่ดีตอ้งมาจากการฝึกฝนปฏิบติัจริง
ของผู้เรียนโดยครูและสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เยี่ยมชมสถานที่  และเรียนรู้ 
จากประสบการณใ์นชีวิตจริง เช่น พาชมโรงงาน เยี่ยมหมู่บา้นหตัถกรรม และจดักิจกรรมฝึกปฏิบติั
ใหส้ามารถท าไดจ้รงิ (ฝึกทอผา้ ฝึกเขียนภาพ ฝึกป้ันดินเหนียว ฯลฯ ฝึกใหรู้จ้กัคิดเป็น และสง่เสริม
บรรยากาศใหผู้เ้รียนรกัการอ่านเพื่อจะไดส้นใจใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

เนือ้หาสาระที่สถานศึกษาจัดใหน้ั้น ไม่ควรทุ่มเน้นด้านใดดา้นหนึ่งโดยเฉพาะ  
แต่สถานศึกษาตอ้งจัดใหม้ีสดัส่วนผสมผสานอย่างเหมาะสม ทัง้ในเรื่องเนือ้หาสาระและวิธีการ
เรียนรู ้ทัง้ในเรื่องความรู ้ความเขา้ใจ การประพฤติปฏิบติั การมีคณุธรรม ค่านิยมที่ดี การมีสมัพนัธ์
ที่ดีกบัผูอ่ื้น โดยอาจแทรกสาระ กิจกรรมการฝึกฝนปฏิบติั การคิด การปลกูฝังค่านิยมไวใ้นทกุวิชา 

นอกจากนี ้สถานศึกษายังมีหน้าที่ ส่ งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถ 
จัดบรรยากาศ สภาพแวคล้อมสื่ อการเรียน  และส่ง เสริมการเรียน รู้ใ นลักษณะต่าง ๆ  
และขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็ควรส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูใ้นทุกเวลาทุกสถานที่ โดยร่วมมือ  
กับทุกฝ่าย คือบิดามารดา ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียน  
ไดอ้ย่างเต็มที่ในทกุโอกาส 

วิชาชีพครูและการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครู 
1. แนวคิดการผลิตและพัฒนาครูไทย 

1.1 ความหมายของครูและวิชาชีพครู 
ความหมายของครูใหม่ มีการใหค้วามหมายของค าว่า “ครู” ไวด้งันี ้
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1.1 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 2542 ใหค้วามหมายว่า 
ผู้สั่ งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ ศิษย์ (ส านักงานราชบัณฑิตสภา, 2554) (เอกสารจาก
เว็บไซต)์ 

1.2 พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้หมายความว่า 
บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหนา้ที่หลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ดว้ยวิธีการต่างๆในสถานศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 
2542) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

1.3 พ ระราชบัญญั ติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษ า พ .ศ.2546  
ให้ความหมายว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม  
การเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ในสถานศกึษาปฐมวยั ขัน้พืน้ฐาน และอดุมศกึษาที่ต  ่ากว่า
ปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 (คุรุสภา, 2556) 
(เอกสารจากเว็บไซต์)  ใหค้ าจ ากัดความว่า“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท า
หน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
รวมทั้งการรบัผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพืน้ฐาน และอุดมศึกษา  
ที่ต  ่ากว่าปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน และการบรหิารการศกึษานอกสถานศึกษาในระดบัเขตพืน้ที่
การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบั ติ งาน เก่ียวเนื่ องกับ  
การจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิ เทศ และการบริหารการศึกษาในหน่ วยงาน  
การศกึษาต่าง ๆ 

“ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
ตามพระราชบญัญัติสภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื ้นฐาน  
และอดุมศกึษาที่ต  ่ากว่าปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง 

ดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ์ใหท้ันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยู่เสมอ 
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2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รบัผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์รวิชาชีพ 

3. ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตอ้งรกั เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
สง่เสรมิใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และผูร้บับรกิาร ตามบทบาทหนา้ที่โดยเสมอหนา้ 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ 
ทกัษะ และนิสยัที่ถูกตอ้งดีงามแก่ศิษยแ์ละผูร้บับรกิาร ตามบทบาทหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ 
ดว้ยความบรสิทุธิ์ใจ 

5. ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ท างการศึ กษ า  ต้อ งป ระพ ฤ ติปฏิ บั ติ ตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ทางกาย วาจา และจิตใจ 

6. ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ 
ความเจรญิทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ ์และสงัคมของศิษย ์และผูร้บับรกิาร 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจ 
และเสมอภาค โดยไม่เรียกรบัหรือยอมรบัผลประโยชนจ์ากการใชต้ าแหน่งหนา้ที่โดยมิชอบ 

8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน
อย่างสรา้งสรรคโ์ดยยดึมั่นในระบบคณุธรรม สรา้งความสามคัคีในหมู่คณะ 

9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น า 
ในการอนุรกัษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดลอ้ม รกัษา
ผลประโยชนข์องส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ 

สรุปความหมายของครู  หมายถึง ผู้อบรมสั่ งสอนแนะน า ถ่ายทอดความรู ้
สรา้งสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและ
ประเทศชาติ ครูจึงมีความส าคญัต่อสงัคมและประเทศชาติ ในการพฒันาเยาวชน  

1.2 การผลิตครูไทย 
การสร้างครูรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีจิตวิญญาณแห่ง  

ความเป็นครู ตอ้งมีกระบวนการในการผลิต คัดเลือกคนดี คนเก่ง และพัฒนาใหม้ีสมรรถนะสูง  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งผูว้ิจยัไดศ้กึษางานวิจยัเก่ียวกบัระบบการผลิตและพฒันาครูของไทยได ้ดงันี ้

1.2.1 โครงการผลิตครูของประเทศไทยในอดีต 
ศักดิ์ชาย เพชรช่วย, พันธ์ศักดิ์ พลสารมัย์, และ สมหวัง พิธิยานุวัฒน ์

(2560, น. 308-309) พบว่า ในอดีตครูคือบุคคลส าคัญที่สงัคมใหก้ารยอมรบัคนเก่ง มีความรูดี้จะ
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ถูกคัดเลือกเขา้มาเป็นครู ปัจจุบันวิชาชีพครู ไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เก่งและดีมาเรียนครู 
หลักสูตรและกระบวนการผลิตครู ขาดความลุ่มลึกของศาสตรท์ี่จ  าเป็นส าหรบัผู้ที่จะประกอบ
วิชาชีพครู ขาดการปลกูฝังอย่างต่อเนื่องและจรงิจงัทางดา้นคณุค่า คณุธรรมและจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู รวมถึงการขาดแคลนคณาจารยท์ี่มีคุณวฒุิและประสบการณส์งู และสถาบนัผลิตครู
ขาดความเป็นองคร์วม ในการจดัการเรียนรูใ้นสาขาครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ที่จะผลิตครูใหไ้ดต้าม
คุณภาพและมาตรฐานที่พึงประสงค์ จึงท าให้ครูไม่สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อน  
การปฏิรูปการศึกษา เมื่อพิจารณาประเด็นการผลิตครูของไทยที่ผ่านมา พบว่าโครงการผลิตครู
หลายโครงการที่สรา้งครูที่มีคณุลกัษณะที่พงึประสงคต์ามความตอ้งการของยุคสมยั 

ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และคณะ (2560, น. 311-315) กล่าวถึง โครงการ
ผลิตครูของประเทศไทยในอดีต มีดงันี ้ 

1. โครงการฝึกหัดครูชนบท เป็นโครงการของรัฐบาลไทย จัดขึน้ 
โดยความร่วมมือกบัองคก์ารยูเนสโก เริ่มด าเนินการ ตัง้แต่ปี พ .ศ. 2498-2505 จดัขึน้เป็นแห่งแรก
ที่โรงเรียนฝึกหดัครูอบุลราชธานี มีเป้าหมาย เพื่อฝึกครูชนบทใหม้ีความรูค้วามสามารถในการสอน 
มีทักษะในการวัดผล การสร้างและใช้อุปกรณ์การสอน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
และมีทัศนคติที่ ดีต่อความเป็นครู สามารถเป็นผู้น าชุมชนในการยกฐานะ เศรษฐกิจ สังคม  
ของชุมชนนัน้ใหดี้ขึน้ มีขอบข่ายงาน 3 ส่วน คือ ก.งานดา้นสถาบันฝึกหัดครู ข.งานดา้นโรงเรียน
ปฏิบัติการ และ ค.งานด้านหมู่บ้านปฏิบัติการ ส่วนการด าเนินโครงการ มีหลักการปฏิบัติดังนี ้ 
คือ ยึดหลักการ โรงเรียนแห่งชุมชน และหลักพัฒนาท้องถิ่น มีสถาบันฝึกหัดครู  ช่วยเหลือ 
ทางดา้นวิชาการ ท างานร่วมกับจังหวัดและอ าเภอ น าทรพัยากรในชุมชนมาใชป้รบัปรุงโรงเรียน
และชมุชน (สายหยดุ จ าปาทอง, 2529) 

2. โครงการเพชรในตม เริ่มปี พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน เป็นโครงการ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
(กอ.รมน.) และกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนยากจนในหมู่บา้นอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจุดมุ่งหมายที่ 
จะสรา้งผู้น าท้องถิ่นที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ ดีงามและเหมาะสม ให้มีความรักชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์รกัสถาบนั รกัหมู่บา้นและประชาชนร่วมชาติเดียวกนั โดยพิจารณาคดัเลือก
นกัเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีลกัษณะผูน้  า มีวินยั มีความรกั ศรทัธาในวิชาชีพครู
และมีอดุมการณท์ี่จะพฒันาทอ้งถิ่นชนบทแต่มีฐานะยากจน (มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2545) 



  29 

3. โครงการคุ รุทายาทระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
(พ.ศ. 2530-2538) เป็นโครงการเพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัการฝึกหดัครู เนน้การคัดเลือกคนเก่ง-คนดี
เขา้มาเรียนครู เนน้กระบวนการผลิตที่ทุกฝ่ายร่วมมือกนัอย่างจรงิจงัและใกลช้ิด โดยใชก้ารปฏิบติั
จรงิในโรงเรียนประถมศกึษา มากกว่าการเรียนการสอนในหอ้งเรียนทั่วไป มุ่งเนน้สรา้งคณุลกัษณะ
และพัฒนาเจตคติที่ ดี ต่อวิชาชีพครู พร้อมทั้งมุ่ งแก้ปัญหา การคัดเลือกคนดีที่มี ความรู้
ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เขา้มาเป็นขา้ราชการครู สรา้งผูน้  าทางการศกึษารุ่นใหม่ 
ให้กับประเทศชาติ นับได้ว่าระบบการผลิตคุรุทายาท เป็นนวัตกรรมหนึ่งของการฝึกหัดครูไทย 
(ประไพศรี ตยานนัท,์ 2533) 

4. โครงการครุุทายาทระดบัอดุมศึกษา ส าหรบัสอนในสถาบนัราชภฏั 
(พ.ศ. 2537-2546) แนวคิดท่ีส าคัญ คือ คัดเลือกบุคคลท่ีมีสติปัญญา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และมีเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพครู เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ในขณะศึกษาอยู่นั้น
นกัศึกษาผูท้ี่ร่วมโครงการฯ จะไดร้บัการดูแลอย่างใกลช้ิด จากสถาบนัการศึกษานัน้ ๆ เมื่อส าเร็จ
การศึกษา จะได้รบัการคัดเลือกบรรจุเป็นขา้ราชการครูในสังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  
หลกัส าคัญของการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นขา้ราชการครู คือ บุคคลที่จะไดร้บัการคัดเลือกจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนความประพฤติสูง นักศึกษาของโครงการคุรุทายาท
ระดับอดุมศึกษา ส าหรบัสอนในสถาบนัราชภัฏจะไดร้บัทุนการศึกษา จากส านักงานสภาสถาบนั
ราชภัฏ และก่อนเขา้ศึกษา ทุกคนตอ้งท าสญัญาเมื่อจบการศึกษาแลว้และมีคุณสมบติัครบถ้วน
ตามที่ก าหนด จะไดร้บัการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขา้เป็นขา้ราชการครู สังกัดส านักงานสภาสถาบัน 
ราชภัฏโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน และสอนในสถาบันราชภัฏไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลา  
ที่เป็นนกัศกึษาของโครงการฯ (นวรตัน ์สมนาม, 2542) 

5. โค รงก า รคุ รุท าย าท ช ายแดนภ าค ใต้  (พ .ศ . 2537-2539)  
เป็นโครงการผลิตครูเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งแกปั้ญหาขาดแคลนครูและการโยกยา้ย
ของครูในพื ้นที่ชายแดนใต้ 5 จังหวัด โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีภูมิล  าเนาในเขตจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส สตูลและสงขลา เข้ามาเรียนในสถาบันราชภัฏ ให้ทุนการศึกษา ใช้เกณฑ์ 
การประเมินเช่นเดียวกับนักศึกษาคุรุทายาทระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษา
กลบัไปบรรจเุป็นขา้ราชการครูตามภมูิล  าเนาของตนเอง (วิชดุา กิจธรธรรม และคณะ, 2554) 

6. โค ร งก า ร เ ร ่ง ร ัด แ ล ะพ ัฒ น าบ ัณ ฑ ิต ร ะ ด ับ ป ริญ ญ าต รี
ส าขาวิช าคณิตศาสตรข์องประเทศ (รพค.) เริ่มด าเนินการในปี พ .ศ. 2537-2539 เนื่องจาก 
ความตอ้งการของบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพิ่มขึน้มาก ท าใหเ้กิดการขาดแคลน
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บุคลากรดา้นนี ้ทบวงมหาวิทยาลยั จึงก าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษา
ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เร่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  เพื่อสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิ ตสาขาวิชา 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรส์ุขภาพเพิ่มขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณ  
การผลิตอาจารยผ์ูส้อนวิชาคณิตศาสตร ์นอกจากนีก้ระทรวงศึกษาธิการ ไดป้รบัปรุงโครงสรา้ง
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นักเรียนมีโอกาสเลือก 
เรียนวิชาคณิตศาสตรม์ากขึน้ จึงท าใหเ้กิดความตอ้งการอาจารยผ์ูส้อนวิชาคณิตศาสตรเ์พิ่มขึน้
ตามไปด้วย ดังนั้นทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิต  
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตรข์องประเทศ (รพค.) เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิใหผู้ม้ีความรู้
ความสามารถในการเรียนดา้นคณิตศาสตร ์ไดเ้ลือกเรียนดา้นคณิตศาสตรใ์นระดับปริญญาตรี 
เพิ่มมากขึน้ และสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท /เอกด้วย และเพื่อเร่งรัดผลิตและ 
พัฒนานักวิจัยและนักวิชาการทางด้านคณิตศาสตรส์  าหรับการสอนทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศกึษา และอดุมศึกษา ใหม้ีปรมิาณและคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
(ภาวิณี ศรีสขุวฒันานนัท ์และคณะ, 2544) 

7. โครงการส่งเสริมการผลิตค รูที่ มี ความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.) เริ่มในปีพ.ศ. 2539-2553 ประเทศไทยมีความตอ้งการ 
คนที่มีความรูค้วามสามารถทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมากขึน้ เพื่อเป็นก าลงัส าคัญใน
การพฒันาประเทศ โดยเฉพาะดา้นอตุสาหกรรมที่ก าลงัขยายตวัอย่างกวา้งขวาง และจากนโยบาย
ของรฐัที่ตอ้งการใหม้ีการเรง่รดัการผลิตก าลงัคน ในสาขาวิชาทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพิ่มมากขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว ท าใหต้อ้งพฒันาและปรบัปรุงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ ้น จึงต้อ งด าเนินการโดยด่วนเพื่ อผลิต 
ครูวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรท์ี่มีความรูค้วามสามารถพิเศษ และมีความศรทัธาในอาชีพครู 
เป็นสว่นหนึ่งของการแกปั้ญหา การขาดแคลนครูวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ทัง้ในดา้นปริมาณ
และคุณภาพ การพัฒนาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์มีส่วนส าคัญในการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวหน้า และยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
ของประเทศใหส้งูขึน้ (สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2547) 

8. โครงการครูพันธุ์ใหม่  พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2545 ให้ความส าคัญกับเป้าหมาย 
การจัดการศึกษาว่า จะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
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สติปัญญา มีความรู้ มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งต้องมีกระบวนการปลูกจิตส านึกที่ถูกต้อง รูจ้ักรกัษาผลประโยชน ์
ของส่วนรวมและประเทศชาติ สังคมจึงคาดหวังว่าครูจะเป็นหัวใจส าคัญ ในการด าเนินพันธกิจ
เหล่านี ้ให้ลุล่วงได้ การที่ครูจะพัฒนาศักยภาพให้มีความรับผิดชอบภารกิจอันใหญ่หลวงนี ้ 
ได ้จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการสง่เสรมิใหเ้กิดระบบการผลิตครู พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมีปริมาณที่ เพียงพอและได้มาตรฐาน โดยการคัดเลือกคนดี คนเก่งและ  
มีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูเข้ามาเรียนครู เพื่อให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยแท้จริง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให้มี โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื ้นฐานระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตร 5 ปี) ตามแผนยุทธศาสตรก์ารปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยน าร่องใน  
ปี พ.ศ. 2547 เพียงปีเดียว เพื่อผลิตครูมืออาชีพที่มีความรูท้างวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ  
มีอดุมการณใ์นวิชาชีพครู ดว้ยหลกัสตูรและการสรา้งกระบวนการเรียนรูแ้ละการฝึกปฏิบติัที่เขม้ข้น 
เพื่ อ ผ ลิ ต ค รู ในสาขาที่ ข าดแคลน และจ า เป็ น ต่ อการจัดก ารศึ กษ าขั้น พื ้ น ฐานของ
กระทรวงศกึษาธิการ (เทือ้น ทองแกว้ และคณะ, 2551)  

9. โครงการครูมืออาชีพ  เริ่ม ปี  พ .ศ . 2554-2556 เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากโครงการครูพนัธุใ์หม่ คดัเลือกผูร้บัทุนการศึกษา โดยก าหนดคณุสมบติัของผูข้อรบัทุน 
และเกณฑค์ัดเลือกเป็นครูมืออาชีพดังนี ้1) ตอ้งเป็นนิสิตนักศึกษาครู หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  
5 ปี ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่  4 ปีการศึกษา 2554 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา (GPAX) และ 
ผลการเรียนใน วิชาชีพครูสะสมตลอด 3 ปีการศึกษา (ตั้งแต่ชั้นปีที่  1-3) ไม่ต ่ ากว่า 3.00  
ในสาขาวิชาที่โครงการก าหนดจากความต้องการของหน่วยงานผู้ใชค้รูในแต่ละปี 2) ต้องเป็น 
ผู้มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตาม พ .ร.บ . สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546  
และ พ .ร .บ . ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ . 2547 3) รับ  30%  
ของอตัราบรรจุ โดยปี พ.ศ.2556 มีอตัรารองรบั 1,566 อตัรา พิจารณาผูร้ว่มโครงการเดิมก่อน และ 
4) พรอ้มทนัทีที่จะรบัการบรรจุเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาตามที่
ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก าหนด แต่ถ้าได้คะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ จะถูกตัดสิทธิ 
การได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ หรือหากนักศึกษาต้องการยกเลิก  ไม่ เข้าร่วมโครงการ  
ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วัน ทัง้นีใ้นกรณีมีผูส้มัครเขา้ร่วมโครงการ
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เกินจ านวนที่โครงการประกาศรบัสมัคร คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกโดยการจับสลาก 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2555) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

10. โครงการผลิตครูเพื่ อพัฒนาท้องถิ่ น  : คุ รุทายาท 2 เริ่มใน 
ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน เป็นการรือ้โครงการคุรุทายาทมาปรับปรุงใหม่ ประกันการมีงานท า  
ในทอ้งถิ่นตัวเอง โดยคัดเลือกจากนักศึกษาปีที่ 1–5 ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.00 จบการศึกษา  
ปี พ .ศ. 2559-2563 บรรจุเข้ารับราชการครู และคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ 
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ใหทุ้นการศึกษาเด็กชายขอบ ตลอดหลกัสูตร 5% อีก 95% 
ใหกู้เ้งินของรฐับาลในโครงการกูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้  
จะบรรจุเขา้รบัราชการครูตามภูมิล  าเนาของตนเอง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559)  
(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

สรุปการสังเคราะห์แนวปฏิบั ติของการผลิตครูจากโครงการผลิตครู 
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จ านวน 10 โครงการ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2498 ถึงปัจจุบัน  
ไดก้ าหนดประเด็นศึกษาประกอบดว้ย วัตถุประสงค ์หลักการ /เป้าหมาย คุณสมบัติของผูส้มัคร
ก่อนเขา้โครงการ สาขาวิชาที่ผลิต ระยะเวลา ด าเนินการ ความร่วมมือ เกณฑก์ารบรรจุเขา้ท างาน/
เงื่อนไข รูปแบบการฝึกประสบการณ์เสริม ทุนการศึกษา สิ่งสนับสนุน /สวัสดิการ จ านวนที่ผลิต 
จุดเด่น /ข้อดีของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ แล้วสังเคราะห์เชิงระบบคือ  
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต พบว่าด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การคัดเลือกคนเก่ง  
ที่มีผลการเรียนดี คือเกรดเฉลี่ยตัง้แต่ 2.75 เป็นตน้ไป มีความศรทัธาในวิชาชีพครู มีความประพฤติ
ดี มีทุนการศึกษาระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร มีหอพักระหว่างเรียน มีการรับรองการบรรจุ  
เข้าท างานเป็นข้าราชการตามภูมิล  าเนาเมื่ อจบการศึกษา เพื่ อจูงใจให้คนเข้าเรียนครู  
ก าหนดเกณฑ์ คุณลักษณะของผู้สอนที่จะมาเป็นครู มีการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม  
มีความรูค้วามสามารถ มีคุณธรรมมาเป็นครู ด้านกระบวนการ ได้แก่ การคัดเลือกสาขาวิชา 
ที่ขาดแคลนตามความต้องการครูของสถานศึกษาในประเทศ การจัดหลักสูตรที่ เหมาะสม  
ในแต่ละสาขาวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เขม้ขน้ มีอาจารยพ์ี่เลีย้งและอาจารยน์ิเทศ  
คอยดูแลใกล้ชิด การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระหว่ างเรียนภาคฤดูร้อนตลอดหลักสูตร  
สรา้งความพรอ้มในดา้นทรพัยากรที่เอือ้ต่อการจัดการศึกษาทัง้ในและนอกสถาบนั จดัการศึกษา  
ที่เน้นการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพื่อผลิตครูคุณภาพไปท างานในท้องถิ่นชนบท มีโครงสรา้ง
หลักสูตรไม่ต ่ากว่าที่คุรุสภาก าหนด สรา้งความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตครูกับหน่วยงาน 
ใชค้รูและครุุสภา เนน้การฝึกสอนเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัเป็นครู หลอ่หลอมใหม้ีคณุลกัษณะ



  33 

ของการเป็นครูนบัตัง้แต่เขา้มาในสถาบนัผลิตครู เสรมิหลกัสตูรดว้ยกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
และวิถีแห่งวิชาชีพครู ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูดว้ยหลักสตูรเสริมเพื่อสืบทอดอดุมการณ์
ของการเป็นครู มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความเป็นพลเมืองที่ ดีโดยจัดหมวดวิชาการศึกษาทั่ วไป  
และมุ่งเน้นให้ครูมีความช านาญในหมวดวิชาเอก มี รูปแบบการเรียนการสอนที่มีจุดเน้น
หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาทักษะการวิจัย ด้านผลผลิต ได้แก่ บรรจุครูดี  ครูเก่ง มีความรัก 
และความศรัทธาในวิชาชีพครู ท างานเป็นครูในพื ้นที่ภูมิล  าเนา มีการติดตามความก้าวหน้า  
ในการประกอบอาชีพค รูหลังส า เร็จการศึกษา มี ความภาคภูมิ ใจในตนเองที่ เป็ นค รู  
ไดร้บัการยกย่องจากสงัคม เป็นครูมาจากสถาบนัผลิตครูที่มีคุณภาพ มีความขยนั มีความอดทน  
มีความรบัผิดชอบ ใฝ่รู ้มีความรกัในตวัผูเ้รียน 

1.2.2 สถาบนัผลิตครู 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2559, น. 117-118) รายงาน

ประจ าปี  ในระยะ  10 ปี  ที่ ผ่านมาประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษา 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาในปี พ.ศ.2559 สงูกว่า 5 แสนลา้นบาท 
คิ ด เป็ น  3.89 % ของผลิ ตภัณ ฑ์ม วล รวม ในป ระ เทศ  (GDP: Gross Domestic Product)  
นับเป็นชาติที่ลงทุนดา้นการศึกษาสูงเป็นอันดับต้น ๆ  ของโลก แต่การศึกษาไทยยังคงมีปัญหา 
ในด้านคุณภาพที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับนานาชาติ  ปัญหาการศึกษาไทย 
ไม่ใช่การขาด “ทรพัยากร” แต่เป็นการขาด “ประสิทธิภาพ” ในการใชท้รพัยากรอันเนื่องมาจาก 
การขาด “ความรบัผิดชอบ” (Accountability) ของระบบการศึกษาต่อนักเรียนและผู้ปกครอง  
หนึ่งในปัจจัยซึ่งตอ้งรบัผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยคือ“ครู” ซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญ 
ในการยกระดบัและพฒันาคณุภาพการศกึษาชาติ 

ปริมาณและคุณภาพของครูไทยได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพ
การศึกษาที่ลดต ่าลง  แม้อัตราส่วนปริมาณครูในภาพรวม  ครูทั้งประเทศจะไม่ขาดแคลน 
เมื่ อค านวณตามอัตราส่วนครูต่อนักเรียน  แต่ยังมีความขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา  
เช่น คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ครูส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตเมือง  
แต่ในเขตชนบทบางพืน้ที่ยังมีครูไม่ครบชั้น สถานการณ์การผลิตครูที่ผ่านมา วิชาชีพครูยังไม่ได ้
เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรบัของสงัคมในระดบัสงูสุด ส่งผลใหไ้ม่สามารถดึงดดูและคดัเลือกคนเก่ง
เขา้มาเรียนครูได ้แต่สถาบันผลิตครูหลายแห่งไดร้บันักศึกษาเขา้เรียนครูมากเกินความตอ้งการ 
เกิดภาวะครูล้นตลาด  ข้อมูลสัดส่วนการผลิตครูของสถาบันผลิตครู  พบว่า สถาบันผลิตครู 
ที่มีสดัส่วนการผลิตครูมากที่สดุ 3 ล าดบัแรก คือ มหาวิทยาลยัราชภฏั มากที่สดุคือ รอ้ยละ 63.68 
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รองลงมาคือมหาวิทยาลยัของรฐั รอ้ยละ 13.29 และสถานศึกษานอกสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
รอ้ยละ 9.96 ตามล าดบั  

ในปัจจุบนั ประเทศไทยไม่มีสถาบนัผลิตครูโดยตรง เนื่องจากทุกสถาบนั
ที่ เคย เป็นสถาบันหลัก ในการผลิ ตค รู  ได้แป รสภาพ เป็นมหาวิทยาลัยสมบู รณ์ แบบ 
(Comprehensive University) คณาจารยแ์ละบุคลากรส่วนใหญ่ในคณะครุศาสตร /์ศึกษาศาสตร ์
ได้ โอน ย้ าย ไป สั งกั ด คณ ะที่ เ ปิ ด ใหม่  เช่ น  คณ ะวิท ย าศาสต ร์ คณ ะมนุ ษ ยศาสต ร ์ 
และคณะสังคมศาสตร์ ท าให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร  ์ซึ่งเดิมมีสถานภาพเป็นสถาบัน
กลายเป็นเพียงคณะหนึ่งของมหาวิทยาลยั จึงขาดแคลนอตัราก าลงัอาจารยแ์ละขาดความเขม้แข็ง
ในการผลิตครูในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ การผลิตครูที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรคหลายประการ  
ทั้งด้านนโยบายการผลิตครูที่ขาดความต่อเนื่องเพราะนโยบายเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 
ของนักการเมือง รฐัลงทุนเพื่อการผลิตครูต ่า การผลิตครูไม่ตรงกับความตอ้งการการใชง้านจริง  
มีปริมาณเกินความต้องการในบางสาขา  และขาดแคลนในบางสาขาวิชา  ขาดข้อมูลและ 
การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ครู  ขาดแคลนคณาจารย์ที่ เชี่ยวชาญในการผลิตครู 
ท าให้การผลิตไม่มีคุณภาพพอ  ระบบการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครู ยังไม่มีคุณภาพ 
คณาจารยใ์นสถาบนัผลิตครู (ครูของครู) ขาดมมุมองที่รอบดา้น เนื่องจากจบการศึกษาในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ ขาดการเรียนรูห้รือประสบการณ์การผลิตครูจากต่างประเทศ มาตรฐานวิชาชีพครู
ของไทยยงัมีจดุบกพรอ่ง โดยมีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพแต่ยงัไม่มีการก าหนดตวัชีว้ดั ฯลฯ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, น. 35) การบูรณาการ 
สูแ่ผนการศึกษาแห่งชาติ รายงานประจ าปีกล่าวถึง การฝึกหดัครูทุกประเทศ ต่างมุ่งเนน้ที่คณุภาพ
ของครูที่สามารถพฒันาตนและพฒันางาน สูค่วามเป็นมืออาชีพได ้สามารถท างานที่ทนักบัจดุเนน้
นโยบายทางการศึกษาแต่ละยุคสมัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  แต่พบความต่างที่ระบบการผลิต 
ที่ตอ้งสมัพันธ์กับระบบการใชค้รู การควบคุมปริมาณการผลิต คุณสมบัติพืน้ฐานผูท้ี่จะเขา้เรียน 
วฒุิการศกึษาขัน้ต ่า สมรรถนะของบณัฑิตที่จบ ที่เนน้ดา้นความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ และการก ากบั
ตนเองและอีกประการคือ  ความศรัทธาของนักเรียนคุณภาพ ที่ต้องการท างานในอาชีพครู  
ซึ่งจะเป็นตวัปอ้นที่ดีเขา้สูก่ระบวนการผลิตที่มีคณุภาพ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2560, น. ค) ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 ก าหนดให้ส  านักงานเลขาธิการ 
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สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และดว้ยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรบัปรุง 
(พ .ศ . 2552 – 2559) จะสิ ้นสุดในปี พ .ศ . 2559 ดังนั้นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี  เพื่ อเป็น 
แผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

ในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผน เพื ่อใหท้ ุกภาคส่วนรบั รูค้วามเขา้ใจ การยอมรบั  และตะหน ักถึง
ความส าคญัของแผนการศึกษาแห่งชาติ และสามารถขบัเคลื่อนไปสู่การปฏิบตัิที่มีประสิทธิภาพ 
โดยไดศ้ึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดลอ้ม ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
ทัง้ดา้นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีดิจิทลัแบบกา้วกระโดด ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศ ภูมิภาคและโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะ  
ของประชากรในศตวรรษที่  21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศ 
ไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมยุค 4.0 และน าผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลมุประเด็นที่เก่ียวกบับริบทการจดัการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาและ  
การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ นอกจากนีย้งัไดศ้ึกษาปัญหาและความทา้ทายของระบบการศึกษา ที่เกิดจากปัญหา  
ของระบบการศึกษาและจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ  เพื่ อน ามาก าหนด 
แนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  
บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัด และแนวทางการพัฒนา  
รวมทัง้โครงการเรง่ด่วนที่ส  าคญัและการขบัเคลื่อนแผนการศกึษา 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, น. 7) กล่าวถึงการผลิตครู
ของสถาบันอุดมศึกษา เกินความต้องการ เนื่องจากสถาบันผลิตครูมุ่งผลิตตามศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละสถาบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ให้ความส าคัญ  
กับปริญญามากกว่าความ รู้และสมรรถนะ  ที่ สนองตอบความต้องการของตลาดงาน  
ส่งผลให้เกิดปัญหาครูเกินและขาดแคลนในบางสาขาวิชา โดยเฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย การที่สถาบันผลิตครูมุ่ งผลิตในเชิงพาณิชย์ 
ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ส  าเร็จการศึกษาที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
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และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
และการวัดและประเมินผลผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน นอกจากนี ้ ยังพบปัญหา  
การบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลของครู ที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาครูไม่ครบชั้น  
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ครูสอนในวิชาที่ไม่ตรงกบัวิชาเอกที่ส  าเร็จการศึกษา ครูตอ้งรบัภาระงาน
อ่ืนที่นอกเหนือจากการสอน เช่น งานธุรการ  งานการเงิน งานพัสดุ งานกิจกรรม เป็นต้น  
ปัญหาทัง้ในเชิงการผลิตและการบรหิารเหลา่นี ้สง่ผลกระทบต่อศกัยภาพและสมรรถนะของครูไทย 
ท าให้ครูขาดความลุ่มลึกในเนือ้หาวิชาที่สอน  ขาดทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และขาดการประเมินสมรรถนะเพื่อประกันคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ  
และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง  จากข้อมูลดังกล่าว ชี ้ให้เห็นว่า  
ระบบการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาจ าเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และปฏิ รูปกระบวนการผลิต การพัฒนา  
และการบริหารงานบุคคลของครูอย่างจริงจัง เพื่ อให้การจัดการเรียนการสอนของครู  
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ สนองความต้องการ  
ของสงัคมและประเทศชาติ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, น. 116) ก าหนดแนวทาง
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษาไว ้ดงันี ้

1. จัดให้มีกลไกก าหนดนโยบายและแผนการผลิตและพัฒนาครู 
อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประสาน ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการผลิตและพัฒนา
ครู ให้ขอ้เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ และระดมทรพัยากร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การผลิต พัฒนาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสรา้งการพัฒนา
ประเทศตามยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี และยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 

2. ออกแบบระบบและรูปแบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและแผนการผลิตและพัฒนาครู ตามความตอ้งการใชค้รู 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในแต่ละระยะ โดยพัฒนาระบบการสรรหาคนดี คนเก่ ง  
มีความศรทัธาในวิชาชีพเขา้มาเป็นครู โดยการมีสว่นรว่มของเครือข่ายสถาบนัการผลิตครูและครูผูส้อน 

3. ส่ ง เส ริม  สนับสนุน  และพัฒ นาสถาบันการศึ กษ าที่ เป็ น 
หน่วยผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบติัการสอน  
ใหม้ีคณุภาพและมาตรฐานสงูในสาขาวิชาที่สถาบนัการศกึษาเชี่ยวชาญ 
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ในขณะเดียวกัน สภาวการณก์ารเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ทวีความรุนแรงมากขึน้ สภาวะโลกรอ้นก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ  
ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองส่งผลให้ทรัพยากร 
ถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สรา้งมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ท าใหเ้กิดภาวะโลกรอ้นสูงขึน้ รวมทัง้การเกิดภัยพิบติัทางธรรมชาติ  ที่มีความถ่ีและความรุนแรง
มากขึน้ ลว้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก น ามาซึ่งความสญูเสียทางเศรษฐกิจ
และสงัคมที่ประมาณค่ามิได ้ทุกประเทศตอ้งใชท้รพัยากรในการแกปั้ญหาและผลกระทบท่ีต่อเนื่อง
อย่างไม่มีที่สิน้สุด และสรา้งภาระกบัสงัคมและงบประมาณของรฐัในระยะยาว การเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่เกิดขึน้เหล่านี ้ส่งผลใหร้ะบบการศึกษาตอ้งปรบัเปลี่ยนหลกัสูตร วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของครู การผลิตครูใหม่ที่มีสมรรถนะสูง  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรูไ้ปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่  
ให้รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ บริหารจัดการ  
พฒันา และรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อคณุภาพชีวิตและสงัคมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

สรุปสถาบนัการผลิตครูไทยในภาพรวม เปิดหลกัสตูรผลิตครูเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดเชิงพาณิชย ์ขาดปัจจยัหรือกระบวนการที่ส่งเสรมิ สนบัสนุนในการผลิตครู 
ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนครูมีความ รู้ ความสามารถในระดับหนึ่ง แต่ไม่ครอบคลุมความรู้ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของโลก และทักษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 แผนการศึกษา
แห่งชาติจึงก าหนด แนวคิด ยุทธศาสตร ์ในการขบัเคลื่อนการจดัการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบนั ในขณะเดียวกนั การเตรียมความพรอ้มของครู 
การผลิตครูใหม่ ตอ้งมีการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้ีการพฒันาสมรรถนะสงูตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู ้การคิด วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ไปสู่เด็กและเยาวชน
รุ่นใหม่ให้รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดระบบการบริหารจัดการให้มีครูครบและสอน 
ตรงตามวิชาเอกที่ส  าเรจ็การศกึษาตามความตอ้งการของสถานศึกษา 

1.3 การพฒันาครูไทย 
ประวิต เอราวรรณ์ (2560, น. 11-22) (เอกสารจากเว็บไซต์) อธิบายเก่ียวกับ

ระบบพัฒนาครูว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ไดส้รุปปัญหาการพัฒนาครูไวว้่า
ด้านนโยบายด้านการพัฒนาครูพบว่า การฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะครู  
ยงัมีการกล่าวถึงหรือใหค้วามส าคญัค่อนขา้งนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน ทัง้ที่มีความส าคญัต่อการยกระดับ
คุณภาพของครู ระบบการพัฒนาครูของไทยโดยหน่วยงานต่าง ๆ  ในปัจจุบัน ยังคงมีลักษณะ 
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ต่างคนต่างท า ขาดการวางแผน ขาดการก าหนดทิศทาง และขาดข้อมูลในการพัฒนาครู  
ในภาพรวม การพัฒนาครูจึงเกิดความซ า้ซอ้น ขาดประสิทธิภาพ การอบรมพัฒนาครูของแต่ละ
หน่วยงานขาดการประสานงาน จึงเกิดปรากฏการณ์ครูทั้งห้องเรียนไปเขา้อบรม ซึ่งส่วนใหญ่
ด าเนินงานโดยส่วนกลาง เพราะเป็นผู้ควบคุมงบประมาณทั้งหมดในการอบรมพัฒนาครู  
ขาดการกระจายอ านาจและงบประมาณไปยังเขตพื ้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานในภูมิภาค  
เขตพื ้นที่การศึกษาขาดอิสระ ที่จะด าเนินการพัฒนาครูให้เป็นไปตามความต้องการและ 
ความจ าเป็นของแต่ละพืน้ที่ การพัฒนาครูจึงขาดกระบวนการที่มีส่วนร่วม และเป็นการผูกขาด  
การด าเนินงานโดยส่วนกลาง การลงทุนเพื่อพัฒนาครูของแต่ละหน่วยงาน  ยังเป็นการลงทุน 
ที่ไม่มากนกั งบประมาณเพื่อการพฒันาครูกระจดักระจายอยู่ในหลายโครงการ 

รูปแบบการพฒันาครู ในภาพรวมของประเทศที่มีหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ 
นิยมปฏิบัติกันมากคือ การส่งครูเข้าไปร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามที่หน่วยงานต่าง ๆ   
จดัขึน้ การไปศึกษาดงูาน การจดัอบรมสมัมนาในโรงเรียน โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู ้
การนิเทศภายใน การท าวิจัยในชั้นเรียน การเรียนรูก้ารปฏิบัติโดยหมุนเวียนครูให้ปฏิบัติงาน 
ในหลายหน้าที่  การจัดทีมงานเพื่ อเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกัน  การใช้โครงการต่าง ๆ   
จากภายนอก เพื่อกระตุน้การท างานของครูภายในโรงเรียน การสนบัสนุนครูใหท้ าผลงานวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะและขอรบัรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ การสง่ครูไปเป็นวิทยากรในโอกาสต่าง ๆ 
การเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้ครูต่ืนตัวพัฒนา
ตนเอง เป็นตน้ 

วิธีการพฒันาครูที่แต่ละหน่วยงานน าไปใชพ้ฒันาอยู่ในขณะนี ้ ยงัขาดนวตักรรม 
ใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการฝึกอบรมแบบเหมารวม โดยใชก้ารบรรยายหรือการจดัประชุมกลุ่มย่อย 
และสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ การด าเนินการจัดอบรมแต่ละครัง้  ตอ้งใชง้บประมาณ
จ านวนมากเพราะเป็นการจัดอบรมพัฒนาตามโรงแรมใหญ่  ๆ ในเมืองหรือมหาวิทยาลัย  
ค่าใชจ้่ายทัง้หมดไปกับการจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พักและอาหาร เพราะมีจ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรม
แต่ละครัง้เป็นจ านวนมาก วิธีการบรรยายของวิทยากรเป็นการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ ์  
ในลักษณะการสื่อสารทางเดียว เนือ้หาสาระของการอบรม ผูจ้ัดอบรม (ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน 
ในส่วนกลาง) เป็นผู้ก าหนดเรื่องที่จะอบรม บางครัง้เป็นเรื่องที่อบรมห่างไกลจากเหตุการณ์ 
ความจริงของหอ้งเรียน ไม่ตรงกับความต้องการของครู และการอบรมมีผลกระทบต่อนักเรียน
เพราะครูตอ้งทิง้หอ้งเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหามากที่สดุ 
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สภาพปัจจบุนัและปัญหาการพฒันาครู สรุปไดด้งันี ้
1. ระบบการพัฒนาครูของประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือเจา้ภาพหลัก 

ที่จะท าหนา้ที่ดแูล ก ากบัติดตาม วางระบบ และวางแผนการพฒันาในภาพรวม 
2. การพัฒนาครูประจ าการ ยังขาดกลไกในการรวมพลังขับ เคลื่อน 

เพื่ อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ไม่มี ระบบการบริหารจัดการนิ เทศติดตามผล  
ที่จะช่วยในการพฒันาครู ระบบการนิเทศช่วยเหลือครูยงัมีความอ่อนแอ 

3. การพัฒนาครูยังขาดการวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น
ในการพัฒนาครู ท าให้กระบวนการพัฒนาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของครู หลักสูตร 
การพัฒนาครูยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของห้องเรียน ฝ่ายจัดอบรมและพัฒนาครู  
มักจะก าหนดหลักสูตรตามความจ าเป็นของตนเอง ขาดการค้นหาความจ าเป็นในการพัฒนา  
ของครูที่แทจ้รงิ 

4. การพัฒนาครูยังใช้รูปแบบเดิม ๆ ไม่ มีนวัตกรรมใหม่  ซึ่ งไม่ตรงกับ 
ความต้องการของครู การพัฒนาครูมีระยะเวลาน้อย ไม่เหมาะกับเนื ้อหา การใช้การบรรยาย
ฝึกอบรมและพัฒนาในหอ้งประชุม ขาดการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
เนน้ใหห้ลกัการทฤษฎีมากกว่าการลงมือปฏิบติั 

5. การพัฒนาครูส่ วนใหญ่ เน้นการอบรมตามห้องประชุ มในโรงแรม  
หรือในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดึงครูออกจากห้องเรียน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะจะมีปัญหามากในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชัน้ 

6. การพฒันาครูของแต่ละหน่วยงาน ขาดระบบการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
7. ครูยังขาดแรงจูงใจในการศึกษาคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง เพื่อพัฒนา

ตนเอง ทัง้ทางดา้นความรูแ้ละทกัษะดา้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
สรุปการพัฒนาครูใหม่ให้รูจ้ักการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เข้าสู่มืออาชีพ  

จะสรา้งครูใหม่ใหเ้ป็นครูที่มีคณุภาพ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการช่วยให้
นักเรียนเรียนรูแ้ละประสบความส าเร็จในการเรียน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างหลากหลาย 
ทั้งโดยครูเชี่ยวชาญ การจัดอบรม การพัฒนาเป็นกลุ่ม ตามกระบวนการการพัฒนาครูใหม่  
ครบทกุดา้น 
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1.4 กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพครู 
Darling-Hammond (2012) ได้ให้นิยามของการสอนที่ มีคุณภาพหมายถึง 

การสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนจ านวนมากเรียนรูไ้ด้ Vega (2015) ได้ทบทวนผลการวิจัย 
ที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาวิชาชีพครูพบว่ายังมีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มโอกาส
ของความส าเร็จในการพัฒนาครูใหม้ีความสามารถดา้นการสอนที่มีคุณภาพ และสรา้งโรงเรียน 
ให้เป็นชุมชนที่ทรงพลัง แม้ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะ  
ซึ่งปัจจยัเหลา่นีม้ีความเป็นสากลที่สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัโรงเรียนทกุแห่ง ปัจจยัดงักลา่วไดแ้ก่ 

1. ภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารและครู 
ภาวะผูน้  าเป็นปัจจยัอนัดบัที่สองรองจากการสอนที่มีคณุภาพที่มีอิทธิพล

ต่อการช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน และภาวะผู้น ายังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ  
การพัฒนาความสามารถด้านการสอนที่มีคุณภาพของครูด้วยเช่นกัน ผู้อ  านวยการเขตพื ้นที่
การศึกษา ผู้อ  านวยการโรงเรียน และผู้ที่อยู่ในต าแหน่งบังคับบัญชาอ่ืน ๆ ในระบบโรงเรียน 
จะเป็นผู้ที่ก  าหนดวิสัยทัศน์ และให้การสนับสนุนด้านเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ครูได้เรียนรู้ 
ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง งานวิจยัไดร้ะบคุณุลกัษณะของผูท้ี่มีภาวะผูน้  าที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
ช่วยใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้ได ้ประกอบดว้ย 

1.1 มีวิสัยทัศนแ์ห่งความส าเร็จด้านวิชาการส าหรบันักเรียนทุกคน
โดยการก าหนดความคาดหวงัที่สงูตอบพฤติกรรมการเรียนรูข้องนกัเรียน 

1.2 มีการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ปลอดภยัและร่วมมือกนั 
1.3 ใหก้ารสนบัสนนุดา้นเวลา ทรพัยากรและจดัฝึกอบรมเพื่อสง่เสริม

การเรียนรูใ้นวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 
1.4 ใช้ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเพื่ อติดตามและส่งเสริม 

ให้ครูท างานร่วมกันเพื่อการแสวงหาวิธีปฏิบัติการสอนใหม่  ๆ ที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรูข้อง
นกัเรียน 

1.5 สง่เสรมิภาวะผูน้  าของครู ผูป้กครองและบคุคลอื่นในชมุชน 
2. การพฒันาวิชาชีพครูที่บรูณาการกบัการท างาน 

การพัฒนาวิชาชีพครูที่ บู รณาการกับการท างาน (Job-embedded 
Professional Development) คือการพัฒนาวิชาชีพครูที่ ต่อเนื่องและบูรณาการกับการสอน
ประจ าวันของครู จากผลการวิจัยพบว่า ครูที่ ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ  ที่มีการออกแบบอย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยประมาณ 49 ชั่วโมง ในช่วงระหว่าง 6-12 เดือน ครูจะช่วยให้นักเรียน
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เลื่อนระดับผลสัมฤทธิ์ขึน้  21 จุดเปอร์เซ็นไทล์ (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 
2007) และจากผลวิจัยพบว่า ครูที่ได้รบัการอบรมปฏิบัติการ 1 ครัง้ ใชเ้วลานานถึง 14 ชั่วโมง  
หรือน้อยกว่า จะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อการเรียนรูข้องนักเรียน (Darling-
Hammond, Wei, Andree, Richardson, & Orphanos, 2009) 

สิ่งที่ส  าคัญที่สุดที่ต้องตระหนักคือ โครงการพัฒนาวิชาชีพจะต้อง 
บรูณาการกบัการท างานของครู และตอ้งจดัใหค้รูไดร้บัองคป์ระกอบที่ส  าคญั 5 ประการต่อไปนี ้

2.1 การเรียนรูอ้ย่างร่วมมือ เมื่อครูไดม้ีโอกาสที่จะเรียนรูอ้ย่างรว่มมือ
ในกลุ่มที่มีการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ระหว่างระดับชั้นและบูรณาการระหว่างเนื ้อหา 
กลุ่มสาระ เมื่อครูและโรงเรียนไดร้่วมมือกันดว้ยคุณภาพระดับสูง จะน าไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน นอกจากนี ้งานวิจัยของ Ronfeldt, Farmer, McQueen, and Grissom (2015) 
พบว่าครูจะมีอตัราการพัฒนาวิชาชีพสงูกว่า เมื่อท างานในโรงเรียนที่มีการท างานแบบร่วมมือที่มี
คณุภาพ 

2.2 การเชื่อมโยงระหว่างหลกัสตูร การประเมิน และการตดัสินใจเก่ียวกบั 
การเรียนรูใ้นวิชาชีพของการสอน เนือ้หาที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนา
วิชาชีพครู ของครูที่สอนเนือ้หาวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ที่จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาครูทัง้ดา้น
ความรูใ้นเนือ้หาวิชา และวิธีสอนดว้ยเช่นกนั 

2.3 การเรียนรูอ้ย่างกระตือรือรน้ของครูในการประยุกตค์วามรูใ้หม่ 
ที่ไดเ้รียนรูใ้นชัน้เรียนและการไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัอย่างต่อเนื่อง ว่าการปฏิบติัการสอนของครูนัน้ 
มีอิทธิพลต่อการเรียนรูข้องนกัเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรบา้ง 

2.4 การอบรมครูเฉพาะเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียว 
จะไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ จึงมีความจ าเป็นต้องอบรมครู  ให้มีความรู้เนื ้อหาวิชาเชิงลึก  
และเทคนิคการสอนเนือ้หานัน้ ๆ ดว้ย 

2.5 การพัฒนาวิชาชีพที่พยายามกระตุ้นให้ครูเข้าร่วมการเรียนรู ้ 
30-100 ชั่วโมง ไปตลอดระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ซึ่งมีผลวิจัยที่สนับสนุนว่า สามารถส่งผลต่อ
การเพิ่มผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนได ้

อรรณพ จีนะวัฒน์ (2559, น. 1388) ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนา
วิชาชีพครู เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ เป็น  
ระบบนับตั้งแต่การวางแผน การน าไปปฏิบัติตามแผน การก ากับติดตามและการประเมินผล  
ด้วยเหตุนี ้จึงมีปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับความส าเร็จในทุกขั้นตอน ซึ่งปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปนี ้ได้ 
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แนวคิดมาจากการทบทวนงานวิจัยในระดับนานาชาติเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูของ UNESCO 
ซึ่งผู้ที่สังเคราะห์วรรณกรรมในเรื่องนี ้ คือ Reimers (2003, pp. 119-143) ได้แสดงให้เห็นว่า  
การพัฒนาวิชาชีพครูจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น  ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย นับตั้งแต่ตัวของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นฝ่ายก าหนดนโยบาย 
หน่วยงานภาคเอกชน องคก์รอิสระ และสถาบนัการผลิตครูในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการศึกษา
ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู  จะช่วยให้ผู้ก าหนดนโยบายในหน่วยงานกลาง  
ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาดังกล่าว ได้เขา้ใจถึงความเก่ียวข้อง
เชื่ อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ  ในการพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่ งปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวสรุปได้ดังนี ้  
1) วฒันธรรมการสนบัสนุน 2) บริบท 3) ระดบัการพฒันาของสถานศกึษา 4) เวลา 5) งบประมาณ 
6) ขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ 7) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน และ 8) บทบาทขององค์กร 
ดา้นวิชาชีพครู 

3. ชุ ม ช น ก า ร เรี ย น รู้ วิ ช า ชี พ  (Professional Learning Community)  
คือกลุ่มครูที่มีพันธสญัญาที่จะรวมกลุ่มพบปะอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสนทนา
สืบเสาะแสวงหาค าตอบต่อประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน  
อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างวิพากษ์วิจารณ์ มีการสะท้อนผลแบบร่วมมือ กิจกรรมของชุมชน  
การเรียนรูว้ิชาชีพ เช่น การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยบทเรียน การพัฒนาหลักสูตร  
แบบร่วมมือ การเป็นพี่เลีย้ง การโคช้หรือการสอนแนะโดยเพื่อนร่วมงาน การศึกษาหรือประเมินผล
งานนักเรียน เป็นต้น ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  มีความส าคัญมากกว่าการรวมกลุ่มของครู  
แต่เป็นชุมชนที่ให้คุณค่ากับประสบการณ์ในชั้นเรียนของครูทุกคนและใช้ประสบการณ์เหล่านี ้ 
เพื่ อพัฒนาการปฏิบั ติการสอนและการปรับป รุงการเรียน รู้ของนักเรียน Vescio, Ross,  
and Adams (2008) ได้ส รุปผลงานวิจัยที่ เ ก่ี ย วกับ ชุม ชนการเรียน รู้วิ ช าชี พ  ที่ มี ผล ต่ อ 
การพัฒนาการสอนของครูและท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ในวิชาการอ่าน  
การเขียน คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และสงัคมศาสตรต่์อชมุชน 

การเรียนรูว้ิชาชีพนัน้ ๆ ตอ้งมีคุณลกัษณะ 4 ประการ ดังนี ้1) ความร่วมมือ 
2) เน้นที่การเรียนรู ้3) การเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องของครู และ 4) ครูได้รับการเสริมพลังอ านาจ 
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสตูรและการออกแบบกระบวนการเรียนรูข้องตน 
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The Alberta Teachers’ Association (2016) ประเทศแคนาดาไดร้วบรวมกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพครูที่หลากหลาย ซึ่งในบทความนี ้ขอน าเสนอบางกิจกรรมที่ผู ้บริหารโรงเรียน 
ในประเทศไทย สามารถประยุกต์ใช้ในแผนพัฒนาวิชาชีพของครู ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เป็นกิจกรรมที่ ค รูศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติการสอนของตน เมื่อพบปัญหาก็หาวิธีแกไ้ขปรบัปรุงโดยการศึกษา
งานวิจยัและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อคัดเลือกวิธีการ อาจจะทดลองการสอนเนือ้หา หรือความคิด 
รวบยอดด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณาว่าวิธีการใดมีประสิทธิภาพสูงสุด  ที่ส่งผลต่อ 
การเรียนรูข้องนกัเรียน การวิจยัปฏิบติัการเป็นกลยทุธก์ารสะทอ้นผลการสอนที่จ  าเป็นตอ้งรวบรวม
ขอ้มลูเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ ที่จะน าไปสูก่ารสง่เสรมิการปฏิบติัการสอน ซึ่งสามารถปฏิบติัได ้
ทัง้รายบคุคลและกลุม่ 

2. การศึ กษ าหนั งสื อ  (Book Study) กิ จ ก รรม นี ้ จ ะ ได้ ผ ล ดี ที่ สุ ด 
เมื่อผู้เข้าร่วมมีทักษะและความสนใจที่ เหมือนกัน แต่การมีมุมมองที่หลากหลาย  จะช่วยให ้
การอภิปรายมีชีวิตชีวา สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีมติเป็นเอกฉันท ์เรื่องตารางเวลาส าหรับการอ่าน
และการอภิปราย ซึ่งจะประกอบด้วยการประชุม 4-8 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 60-90 นาที  
การคัดเลือกหนังสือในหัวขอ้ที่เป็นที่สนใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม หนังสือตอ้งกระตุน้ความคิด
และมีเนือ้หาเชิงลึก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายถกเถียงก่อนการสรุปของการศึกษาหนังสือ  
ซึ่งการสรุปผลใชเ้กณฑจ์ากค าถามต่อไปนี ้

1) หนงัสือไดก้ระตุน้ใหเ้กิดความคิด และการอภิปรายหรือไม่ 
2) สมาชิกกลุม่ศกึษาหนงัสือบรรลวุตัถปุระสงคก์ารเรียนรูห้รือไม่ 
3) ประสบการณ์ที่กลุ่มได้เรียนรู้ จะน าไปปรบัปรุงการจัดการเรียน 

การสอนไดอ้ย่างไร 
3. การพ ัฒนาหล ักส ูตรแบบร่วมมือ (Collaborative Curriculum  

Development) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหค้รูท างานร่วมกัน เพื่อศึกษาคน้ควา้เนือ้หาวิชาเชิงลึก 
และวางแผนร่วมกัน เพื่อออกแบบเอกสารประกอบการสอน วิธีสอน แหล่งทรัพยากร และ 
เครื่องมือการประเมิน 

4. การจัดท าแผนผังหลักสูตร (Curriculum Mapping) เป็นกิจกรรมที่
เก่ียวกบัการสรา้งเครื่องมือในการจดัระบบการสอน ครูจะวางโครงสรา้งล าดบัของเนือ้หาที่จะสอน 
และก าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะสอนใหก้บันกัเรียนทุกคน แผนผงัหลกัสตูรนี ้ ยงัใชเ้ป็นเครื่องมือ
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ในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนและในเขตพืน้ที่การศึกษา และ  
เป็นการก าหนดการสอนที่ครูจะตอ้งปฏิบติัการสอน เนือ้หาอะไร สอนเมื่อไร และจะสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูการประเมินดา้นใดบา้ง ซึ่งจะช่วยใหค้รูสามารถปรบัปรุงการสอนได ้

5. การวางแผนหลกัสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum Planning) 
เป็นการจัดท าหลักสูตรบูรณาการ โดยครูจ ัดระบบหล ักส ูตรที ่ม ีเนื อ้หาข ้ามกลุ ่มสาระ  
เข้าสู่หน่วยการเรียนที่มีความหมาย และมีความเชื่อมโยง ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรียนเห็นความสมัพนัธ์
ของเนือ้หา ครูตอ้งวางแผนหลกัสตูรบรูณาการ ดงันี ้

5.1) ก าหนดหน่วยการเรียนและจดุเนน้ของหน่วยการเรียน 
5.2) แสวงหาแหลง่ขอ้มลูนอกเหนือจากแบบเรียน 
5.3) ความเชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอด 
5.4) ก าหนดกรอบเนือ้หาของหน่วยการเรียน 
5.5) ก าหนดตารางเรียนที่ยืดหยุ่น 
5.6) จดักลุม่นกัเรียนใหม้ีความยืดหยุ่น 

6. การวิจยับทเรียน (Lesson Study) เป็นกิจกรรมครูรวมกลุ่มกนั 3-6 คน 
เพื่อช่วยกันตรวจสอบและปรับปรุงการสอนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ในกระบวนการนี ้ 
ครูจะวางแผนคดัเลือกวตัถุประสงคข์องการเรียนรู ้ที่นกัเรียนไม่สามารถเรียนรูไ้ด ้และน ามารว่มกัน
ตั้งค าถามเพื่ อการวิจัยบทเรียน ค าถามวิจัยนี ้ จะเป็นตัวชี ้แนะการท างานของครู จากนั้น  
ครูจะร่วมมือกันวางแผนรายละเอียด ส าหรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้องแผนการสอนทุก ๆ  
แผนในบทเรียน เมื่อครูหนึ่งคนปฏิบติัการสอนในชัน้เรียน สมาชิกกลุ่มที่เหลือจะสังเกตการสอน 
หลงัจากสงัเกตการสอนแลว้ กลุ่มจดัประชุมเพื่ออภิปรายสิ่งที่ตนไดส้งัเกต เพื่อแกไ้ขแผนการสอน 
จากนัน้ใหค้รูอีกคนน าไปใชส้อนในชัน้เรียนหอ้งที่ 2 ขณะที่สมาชิกกลุ่มคนอ่ืน เขา้สงัเกตการสอน 
กลุ่มจะพบกันอีกครัง้ เพื่ออภิปรายผลขอ้มูลจากการสังเกต และขั้นสุดท้ายครูจะเขียนรายงาน 
สิ่งที่ตนไดเ้รียนรูจ้ากการวิจยับทเรียน และการตอบค าถามวิจยัที่ก าหนดไว ้

7. พี่เลีย้งและการเป็นพี่เลีย้ง (Mentors and Mentorship) คือ กระบวนการ 
ที่ จัดให้ค รูที่ มี ความเชี่ ยวชาญด้านการสอนหรือมีประสบการณ์มากกว่าช่วย เหลือค รู 
ที่ด้อยประสบการณ์ด้านการสอน โดยการช่วยเหลือแนะน าด้านการออกแบบการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน การเขา้สงัเกตการสอนในชัน้เรียน การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหลงัการสงัเกตการสอน 
การใหค้ าแนะน า เพื่อเพิ่มทักษะการสอน การพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และการแก้ปัญหา  
ที่เก่ียวกบัการจดัการชัน้เรียน 
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8. การชีแ้นะโดยเพื่อนร่วมงาน (Peer Coaching) คือกระบวนการที่ครู
ขอใหเ้พื่อนร่วมงานเขา้สงัเกตการปฏิบัติการสอนของตน และขอรบัขอ้มูลยอ้นกลับเพื่อปรบัปรุง
การสอนของตน 

9. การสะท้อน คิ ดด้ วยตน เอ ง  (Self-Reflection) การสะท้อน คิ ด 
ด้วยตนเอง เป็นทักษะที่ส  าคัญของการพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตน ครูที่สอน  
อย่างมีประสิทธิภาพส่วนมากจะใช้การสะท้อนคิด 3 ระดับ คือ การสะท้อนคิดขณะวางแผน 
การสอน สะทอ้นคิดขณะปฏิบติัการสอน และสะทอ้นคิดหลงัการสอนเพื่อการปรบัปรุงการสอน 

การสะทอ้นคิดดว้ยตนเองแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน 1) การระบุปัญหา 
ที่เกิดขึน้จากการสอน 2) การรวบรวมขอ้มูลเพื่อหาประเด็นที่จะปรบัปรุง 3) การสะทอ้นคิดและ
วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเก่ียวกับกลยุทธ์ใหม่ ๆ  ในการแก้ปัญหา และ 4) การประยุกต์ใช ้
กลยทุธเ์พื่อการปรบัปรุงการสอน 

10. กลุ่มร่วมศึกษา (Study Groups) เป็นการรวมกลุ่มของครูไม่เกิน 6 คน  
มีการพบปะอย่างสม ่ าเสมอ เพื่ อศึกษาประเด็นหรือหัวข้อที่ ก าหนดไว้ล่วงหน้า ขั้นตอน 
การด าเนินงานของกลุ่มร่วมศึกษา ไดแ้ก่การนิยามภารกิจของการพบกลุ่มร่วมศึกษาแต่ละครัง้ 
ก าหนดตารางเวลาประชุมและสถานที่ ประชุม  การอภิปรายแลกเปลี่ ยนเพื่ อตัดสินใจ 
ก าหนดแผนปฏิบติัการส าหรบัประเด็นที่ร่วมศึกษาและพิจารณาหาผูน้  าที่เหมาะสม การอภิปราย
เกณฑก์ารประเมินความส าเรจ็ 

11. การประเมินผลงานของนักเรียน (Examining Student Work)  
ผลงานของนักเรียนจะช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่ส  าคัญเก่ียวกับการสอนของตน ได้วิธีการเรียนรู ้  
และประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ที่นักเรียนได้เรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างระดับกัน  
ซึ่งจะช่วยใหค้รูปรบัปรุงการสอนที่จะช่วยนกัเรียนทกุคนเรียนรูไ้ด ้

12. การเขียนบันทึก (Journaling) เป็นเทคนิคหนึ่งส าหรับการบันทึก 
การสังเกตและการสะท้อนคิดเก่ียวกับการสอน ความก้าวหน้าของนักเรียน การใช้นวัตกรรม  
การสอน หรือประเด็นอ่ืน ๆที่ครูตอ้งการพฒันา 

13. การเยี่ยมชัน้เรียน (Classroom Visitation) เป็นการเรียนรูจ้ากเพื่อน
ครูที่มีวิธีสอนที่ เป็นเลิศและได้รับการยอมรับ โดยครูเข้าเยี่ยมชั้นเรียนของเพื่อนครูด้วยกัน  
เพื่อสงัเกตการใชน้วตักรรมการสอน เพื่อการเรียนรูก้ารใชน้วตักรรมการสอนนัน้ และน ามาปรบัใช ้
หรือสกดัเป็นวิธีการสอนของตนที่เป็นผลจากการสงัเกต 



  46 

14. การสนทนาอย่างมีจุดเน้น (Focus Conversations) เป็นกระบวนการ 
ที่ช่วยใหบุ้คคลสะทอ้นคิดร่วมกันเก่ียวกับประเด็นใด ๆ ก็ได ้ผูน้  าการสนทนาจะตัง้ชุดของค าถาม 
ที่จะน าสูก่ารตอบสนองของกลุม่ ตัง้แต่หวัขอ้ที่ผิวเผิน จนถึงการน าไปประยกุตใ์ช ้

15. การป ระชุมสัม มนา  (Conference) เป็ น การประชุม สัม มนา 
เพื่อแลกเปลี่ยนการปฏิบติัการสอนที่เป็นเลิศระหว่างครูเพื่อการเรียนรูร้่วมกนั การประชุมสมัมนา  
ที่เป็นสว่นหนึ่งของแผนพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจะเป็นการประชมุสมัมนาที่มีประสิทธิภาพ 

16. การวิ เค ราะห์ข้อมู ล  (Data Analysis) เป็ น วิ ธี การที่ ค รูศึ กษ า 
และใชข้อ้มูลเพื่อการตัดสินใจว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไร และใชต้ัดสินใจว่านักเรียนไดเ้รียนรู้ 
ในเรื่องที่สอนหรือไม่ 

17. การแลกเปลี่ยนบุคลากร (Education Exchange) เป็นกิจกรรม 
ที่สง่เสรมิการเรียนรูข้องครู โดยที่โรงเรียนอาจมีสญัญาแลกเปลี่ยนครูทัง้ระดบัชาติ และนานาชาติ 

18. การรับนักศึกษาครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Hosting a Student 
Teacher) เป็นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศแบบพี่เลีย้งร่วมกบัมหาวิทยาลยั ทัง้ครูพี่เลีย้งในโรงเรียน 
และอาจารยน์ิเทศจากมหาวิทยาลยั ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั 

19. การค้นคว้าทางอิน เทอร์เน็ต  (Internet Research) เปิดโอกาส 
ใหเ้ขา้ถึงฐานขอ้มลูจ านวนมาก ในหวัขอ้ที่ไม่มีขีดจ ากดัโดยบคุคลทั่วโลก 

20. เครือข่าย (Networks) โดยการใช้เครือข่ายและกลยุทธ์การสื่อสาร  
ทัง้ในโรงเรียนและระบบการศกึษาจะตอ้งเชื่อมโยงกนัและสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั  

21. การเขา้ศึกษาต่อหลงัส าเร็จการศึกษา (Post-Secondary Courses) 
ครูที่สนใจในการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง สมัครเขา้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา สถาบัน 
บางแห่งเสนอกลยทุธก์ารเรียนออนไลน ์หรือจดัการศกึษานอกที่ตัง้ของสถาบนั  

22. แฟ้มสะสมงาน (Professional Portfolio) เป็นการรวบรวมหนังสือ
เกียรติบัตร ใบวุฒิบัตร หรือผลงาน ซึ่งเป็นเอกสารการปฏิบัติงานวิชาชีพของครู ครูบางคน  
ใชก้ระบวนการพฒันาแฟ้มสะสมงานเพื่อสะทอ้นผลและปรบัปรุงการปฏิบติังานวิชาชีพของตน 

23. ทีมงานพัฒนาโรงเรียน (School Improvement Teams) เป็นการรวมกลุ่ม
ของครู เพื่อจดัตัง้เป็นทีมงานเพื่อพฒันาโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคมดา้นต่าง ๆ  

24. ก า รป ระ ชุ ม ค รู  (Teachers’ Conversations) ก า รป ระ ชุ ม ค รู 
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติในวาระที่แตกต่างกัน เช่น การประชุมเพื่อร่วมกันอภิปราย  
เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ หรือการประชุม เพื่อสรุปผลการด าเนินงานซึ่งการประชุม 
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และสัมมนาครูนี ้สามารถสรา้งแรงบันดาลใจ จูงใจ และสรา้งความรูส้ึกในการริเริ่มท างานดว้ย
วิธีการใหม่ ๆ ได ้ดังนัน้โรงเรียนบางแห่งจะส่งครูร่วมประชุมสมัมนาเป็นกลุ่ม และน าสิ่งที่กลุ่มครู  
ได้เรียนรูก้ลับมาประชุมอภิปรายและเสนอวิธีการน าความรูน้ั้น  ๆ มาใช้ปรับปรุงการเรียนรู ้
ของนกัเรียน และปฏิบติัการสอนในหอ้งเรียน  

25. การประชมุทางไกล (Video Conferencing) เป็นการประชมุที่ช่วยให้
ครูสามารถปรึกษาเพื่อนร่วมงาน เมื่อมีขอ้จ ากัดดา้นระยะทางที่ท าใหค้รูไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมได ้ 
การประชุมทางไกลสามารถใชใ้นการอ านวยความสะดวกกลุ่มร่วมศึกษา กลุ่มวิเคราะหผ์ลงาน
นกัเรียน การอบรมปฏิบติัการ และการน าเสนองาน 

26. สถาบนัภาคฤดรูอ้น (Summer Institutes) เป็นการเสนอโอกาสใหค้รู
ไดเ้ขา้รว่มศกึษาดา้นหลกัสตูรและการสอน ในช่วงระยะเวลาปิดภาคฤดรูอ้นในสถาบนัทางวิชาชีพ 
ซึ่งสถาบนัสว่นใหญ่อาจจะจดัระยะเวลา 3 วนั หรือมากกว่า 

สิทธิกร สมัพันธ์กาญจน ์(2559) กล่าวถึง แนวทางการนิเทศการปฏิบัติงาน
ของครูผูช้่วยในโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 และ 2 ดงันี ้

1. ครูผู้ช่วยมีความต้องการในการนิเทศการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ 
กับชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือการนิเทศการปฏิบัติงานการพัฒนาทางวิชาการ และการนิเทศ  
การปฏิบติังานการพฒันาสถานศกึษา ตามล าดบั  

2. แนวทางที่ใชใ้นการนิเทศการปฏิบติังานครูผูช้่วยไดแ้ก่  
2.1 ควรสนบัสนนุใหท้ าวิจยัในชัน้เรียน น าผลวิจยัไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

การจดัการเรียนการสอน  
2.2 จัดการอบรมใหค้วามรูก้ับครูผูช้่วยเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

ดว้ยวิธีที่หลากหลาย  
2.3 แนะน าใหค้รูผูช้่วยศึกษาการจัดเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคน 

และน าขอ้มลูผูเ้รียนไปใชใ้นการออกแบบการจดัการเรียนการสอน  
2.4 จดัหาเอกสารต าราใหค้รูผูช้่วยไดศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
2.5 ควรมีการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย 

โดยใชว้ิธีการนิเทศแบบคลินิก 
2.6 ควรจดัอบรมใหค้วามรูก้บัครูผูช้่วยเก่ียวกบัแนวทางการออกแบบ

การจดัการเรียนการสอนส าหรบันักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ และการจัดกิจกรรมที่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
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2.7 แนะน าครูผู้ช่วยเก่ียวกับการใช้จิตวิทยาในการพัฒนาผู้เรียน  
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาที่สอน รวมถึงการใช้สื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย
ส าหรบัปลกูฝังคณุธรรมและจรยิธรรมใหก้บัผูเ้รียน 

2.8 สนับสนุนให้ครูผู้ช่วยศึกษาดูงานแนวทางการจัดกิจกรรมแล้ว 
น าแนวทางในการจดักิจกรรมที่ส  าเรจ็มาปรบัใชก้บัการจดักิจกรรมที่โรงเรียน 

2.9 แนะน าวิธีการคัดกรองผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ 

2.10 ใหค้รูผูช้่วยรูจ้กัวิเคราะหแ์หลง่เรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียน 
2.11 สรา้งเครือข่ายทางวิชาการทัง้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
2.12 สนับสนุนให้ครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการสร้าง 

และออกแบบสื่อและนวตักรรม 
2.13 ควรสนั บ สนุ น ค รูผู้ ช่ วยน าสื่ อ และนวัต ก รรมม า ใช้ ใน 

การจดัการเรียนการสอน 
2.14 ใหค้ าปรกึษาชีแ้นะเก่ียวกับการท างานและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

กบังานธุรการ การเงินและพสัด ุ
2.15 สง่เสรมิใหม้ีการอบรมการจดัท าโครงการและกิจกรรม 
2.16 สนับสนุนให้ครูผู้ช่วยท างานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน 

ตามความสามารถและความถนดั 
2.17 แนะน าใหค้รูผูช้่วยรูจ้กัชมุชนบรเิวณโดยรอบโรงเรียน 
2.18 ให้ค าป รึกษ าชี ้แน ะแนวทางการใช้ท รัพ ยากรท้อ งถิ่ น 

ในการจดัการเรียนการสอนใหก้บัครูผูช้่วย 
2.19 มอบหมายใหค้รูผูช้่วยออกเยี่ยมบา้นนกัเรียน 
2.20 สนบัสนนุใหค้รูผูช้่วยท างานบรกิารชมุชน 

สรุปการพัฒนาครูใหม่เขา้สู่มืออาชีพ นอกจากครูใหม่จะตอ้งไดร้บัการพัฒนา
ด้านการสอนแล้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มความส าเร็จของครูใหม่ ยังต้องอาศัยปัจจัย  
ด้านผู้บริหารในระดับเขตพื ้นที่  ผู ้อ  านวยการโรงเรียน ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวกและ  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใหม่ ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ ้น  ชุมชนวิชาชีพครู เพื่ อนร่วมงาน  
ที่ตอ้งร่วมมือกันพัฒนาปฏิบัติการสอน จัดท าหลักสูตร วิจัย ครูพี่เลีย้งที่คอยช่วยเหลือ แนะน า 
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ชีแ้นะ ช่วยแกไ้ขปัญหาครูใหม่ในระยะเริ่มปฏิบติังาน ตลอดจนการสะทอ้นคิดของครูใหม่ ทศันคติ 
การพฒันาตนเองที่มีต่อการปฏิบติังานของตนใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

2. แนวคิดการน าบุคคลเข้าสู่วิชาชีพครู 
2.1 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขา้รบัราชการเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครูผูช้่วย (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ประกอบกับค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 16/2560 ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2560 ขอ้ 8 ให ้ก.ค.ศ. เป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่  ก .ค.ศ. 
เห็นสมควร จะมอบหมายให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
การศึกษา เป็นผู้ด  าเนินการก็ได้ หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน วิธีด าเนินการที่ เก่ียวข้องกับ  
การสอบแข่งขัน เกณฑก์ารตัดสิน การขึน้บัญชีผูส้อบแข่งขันได ้การน าบัญชีผูส้อบแข่งขันไดใ้น
บัญชีหนึ่งไปขึน้บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่  ก .ค.ศ. 
ก าหนด จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้รบัราชการ  
เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช้่วย โดยมอบหมายให้ส่วนราชการ 
กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด  าเนินการและบริหารจัดการเก่ียวกับ 
การสอบแข่งขนั ดงันี ้

1. ผูม้ีสิทธิสมคัรสอบแข่งขนัตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี ้
1.1 ตอ้งมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
1.2 ต้องมีวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่  ก.ค.ศ.  

ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่หลังวันเปิดรบัสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย  
ทั้งนี ้ ผู ้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ ใช้แสดง  
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให ้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิด 
รับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช้่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลกัฐานที่ใชใ้นการประกอบ
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วิช าชี พ ค รูตามที่ คุ รุสภ าออก ให้ เพื่ อปฏิ บั ติ หน้ าที่ ส อน  ต้อ งยั ง ไม่ ห มดอายุ  ยก เว้น  
ผูส้มัครสอบแข่งขันตอ้งมีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน
และมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่ส่วนราชการก าหนดโดยความเห็นชอบ  
ของ ก.ค.ศ. ตอ้งไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลกัฐานที่ใชใ้นการแสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่ครุุสภาออกใหเ้พื่อปฏิบติัหนา้ที่สอนอยู่ก่อนการบรรจุและแต่งตัง้เป็นขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช้่วย และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช้่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลกัฐานที่ใชแ้สดง 
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุุสภาออกให ้เพื่อปฏิบติัหนา้ที่สอน ตอ้งยงัไม่หมดอายุ 

2. หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก ความรอบรู้
ความสามารถทั่วไป และความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ ของ 
ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ภาค ข ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) และภาค ค ความเหมาะสม 
กบัต าแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

3. การสอบแข่งขัน สอบตามหลักสูตรที่ก าหนดท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการนี ้ 
ผูส้อบแข่งขันตอ้งไดค้ะแนนในภาค ก และภาค ข แต่ละภาคไม่ต ่ากว่ารอ้ยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิ
สอบภาค ค การประกาศรายชื่ อผู้มี สิท ธิสอบภาค ค จะเรียงล าดับ เลขประจ าตัวสอบ  
และด าเนินการสอบภาค ค หลงัจากวนัประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิสอบภาค ค 

4. เกณฑก์ารตดัสิน ผูส้อบแข่งขนั ตอ้งไดค้ะแนน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 
แต่ละภาคไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงล าดับจากมาก 
ไปหานอ้ยแยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก กรณีที่ผูส้อบแข่งขนัไดค้ะแนนรวมเท่ากัน 
ให้ผู ้ที่ได้คะแนนในภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน  
ใหผู้ท้ี่ไดค้ะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผูท้ี่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังไดค้ะแนน ภาค ก เท่ากันอีก 
ใหผู้ท้ี่ไดร้บัเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูท้ี่อยู่ในล าดบัดีกว่า 

5. การขึ ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ก าหนดรอบระยะเวลาไม่ เกินสองปี  
นับแต่วันประกาศขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได ้  
ในคณุสมบติั กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกนัครัง้ใหม่ บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้รัง้ก่อน
เป็นอันยกเลิก ทั้งนี ้ ให้ส่วนราชการเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาการขึ ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้ 
ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการ  
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จะได้รบัเป็นส าคัญ และให้ กศจ . หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ประกาศระยะเวลา 
การขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ตามที่ส่วนราชการก าหนดไวใ้นประกาศรบัสมคัรดว้ย 

6. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่ อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ท าหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามล าดับที่ประกาศขึน้บัญชี  
ผูส้อบแข่งขันไดต้ามที่อยู่ ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร โดยก าหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 
เจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง โดยให้แจ้ง
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้1) วนั เวลา และสถานที่รายงานตวั 2) เอกสารและหลกัฐานที่ใชป้ระกอบการ
รายงานตัว 3) ล าดับที่ที่ผู ้สอบแข่งขันได้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 4) รายชื่อและที่ตั้ง
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 5) วันที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และ  
6) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

7. ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึน้บัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้  1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว  2) ขอสละสิท ธิ์การบรรจุและแต่งตั้ ง  
3) ไม่มารายงานตัวเพื่อรบัการบรรจุและแต่งตัง้ตามก าหนด และ 4) ไม่อาจรบัราชการบรรจุและ
แต่งตัง้ตามวนัที่ก าหนดได ้

8. ผูส้อบแข่งขันไดผู้ใ้ดถูกยกเลิกการขึน้บัญชีผูส้อบแข่งขันได ้ตามข้อ 7.3 
และ 7.4 ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและมีเหตุผลอันสมควร ผู้ด  าเนินการสอบแข่งขัน  
อาจอนมุติัใหข้ึน้บญัชีผูน้ัน้ไวต้ามเดิมอีกก็ได ้

9. ให้ผู ้มีอ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ที่มีคณุสมบติัครบถว้นตามจ านวนต าแหน่งว่าง ตามล าดบัที่ประกาศขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้โดย
ความเห็นชอบของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ แลว้แต่กรณี และใหส้่งส  าเนาค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พรอ้มเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ไปยังส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
ที่รบัการบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนราชการ และส านักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีหน่วยงานละ 1 ชุด 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันออกค าสั่ง เพื่อตรวจสอบค าสั่ง ทั้งนี ้สถานศึกษาที่รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตอ้งมีจ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เกินเกณฑอ์ัตราก าลังที่ ก .ค.ศ. 
ก าหนด 

10. การน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขัน 
ไดใ้นอีกบญัชีอื่น ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

11. การด าเนินการของส่วนราชการ ให้ด าเนินการดังนี ้1) ก าหนดสัดส่วน
ต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก 2) ก าหนดวัน เวลา ในการสอบแข่งขัน  
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3) ก าหนดระยะเวลาการขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ต้องไม่เกินสองปี 4) บริหารจัดการเก่ียวกับ 
การออกขอ้สอบ  ภาค ก ภาค ข และก าหนดตวัชีว้ดัและคะแนนการประเมิน ภาค ค ตามหลกัสตูร 
ที่ก าหนดทา้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการนี ้และ 5) ก ากับติดตามการด าเนินการสอบแข่งขนั ใหเ้ป็นไป
ดว้ยความบรสิทุธิ์ ยติุธรรม ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

12. การด าเนินการของ กศจ . หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  
ใหด้ าเนินการดงันี ้

12.1 ก าหนดจ านวนต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และกลุ่มวิชา  
หรือสาขาวิชาเอกที่ใชใ้นการสอบแข่งขนั ตามความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 

12.2 ประกาศสอบแข่ งขัน ก่ อนวัน รับสมัค รไม่ น้อยกว่ า เจ็ ด วัน  
ไม่ เว้น วันหยุด ราชการ ในป ระกาศรับ สมั ค รสอบแข่ งขัน  ให้ ระบุ รายละ เอียด  ดั งนี ้  
1) จ านวนต าแหน่ง จ าแนกคณุวฒุิ อตัราเงินเดือน 2) คณุสมบติัทั่วไปและคณุสมบติัเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่ง 3) วนั เวลา การสอบแข่งขนัและสถานที่รบัสมคัร 4) ระยะเวลาการขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขนั
ได ้ตามที่ส่วนราชการก าหนด 5) หลกัสตูรการสอบแข่งขนัและวิธีการสอบแข่งขนั 6) องคป์ระกอบ 
ตัวชี ้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 7) สัดส่วนคะแนน 
การสอบความรูค้วามสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (กรณีก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
และภาคปฏิบัติในคราวเดียวกัน ) 8) เงื่อนไขกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใด 
ขาดคณุสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ใหถื้อว่าบุคคลนัน้เป็นผูข้าดคณุสมบติั
ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี ้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค าสั่งบรรจุ  
และแต่งตัง้ และจะเรียกรอ้งสิทธิใด ๆ มิได ้9) เงื่อนไขกรณีผูส้มคัรสอบแข่งขนัซึ่งเป็นขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอ่ืนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาต  
จากผูม้ีอ  านาจสั่งบรรจแุละแต่งตัง้ใหส้มคัรสอบแข่งขนัและยินยอมใหย้า้ย หรือโอนเมื่อสอบแข่งขัน
ได้ และให้บรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วยและรบัเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยตามที่ก าหนด  
ไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องไม่ติดเงื่อนไขอ่ืนใดที่หน่วยงาน หรือส่วนราชการ  
ที่ตนสังกัดอยู่เดิมก าหนด และ 10) ขอ้ความอ่ืนที่ผูส้มัครสอบแข่งขันควรทราบ ทั้งนีใ้ห้ประกาศ 
ในที่เปิดเผย และส่งประกาศทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือทางอินเทอรเ์น็ต ไปยังส่วนราชการ  
และหน่วยงานที่เห็นสมควร ตลอดทัง้ประชาสมัพนัธท์างอินเทอรเ์น็ต หรือทางสื่อต่าง ๆ 
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12.3 รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
โดยให้ผู้สมัครยื่นสมัครด้วยตนเองหรือทางอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบหรือวิธีการที่ผู ้ด  าเนินการ
สอบแข่งขนัก าหนด พรอ้มค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ จ านวน 300 บาท และใหส้มคัรในวนั เวลา 
ที่เปิดรบัสมคัร 

12.4 ก าหนดให้มีเจา้หน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และคุณวุฒิ 
ของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้อง ตรงตามที่ ระบุ ไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  
รวมทั้งด าเนินการอ่ืนตามความจ าเป็น ซึ่งในแต่ละวัน ให้จัดท าสถิติผู้สมัครแยกตามคุณวุฒิ  
กลุม่วิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ประกาศไวใ้นที่เปิดเผยหรือทางอินเทอรเ์น็ต 

12.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่ สอบ 
รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ และระเบียบอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสอบแข่งขัน  
ณ สถานท่ีท าการของผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั ทางอินเทอรเ์น็ต หรือทางสื่อต่าง ๆ 

12.6 ด าเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข 
12.7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้คะแนนภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาค 

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิสอบภาค ค โดยเรียงล าดบัเลขประจ าตวัสอบ 
12.8 ด าเนินการสอบ ภาค ค 
12.9 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ 

การตัดสินข้อ 4 ทั้งนี ้ ให้ประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ทางอินเทอรเ์น็ต  
หรือทางสื่อต่าง ๆ 

13. ในการด าเนินสอบแข่งขนั กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ แลว้แต่กรณี 
อาจแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแข่งขัน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  
หรืออาจมอบหมายให้ส  านักงานศึกษาธิการประจ าจังหวัด ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี  
แต่งตัง้กรรมการและเจา้หนา้ที่รบัผิดชอบการสอบแข่งขนัไดต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม  
ทัง้นี ้การด าเนินการสอบแข่งขนั ใหย้ดึหลกัการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

14. การด าเนินการสอบแข่งขัน หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทาง 
ไม่สุจริต หรือด าเนินการผิดพลาดอันอาจเกิดเป็นความไม่เป็นธรรม ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขัน
พิจารณาแกไ้ขหรือยกเลิกการสอบแข่งขนัในครัง้นัน้ได ้
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15. การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผูช้่วย ตามหนังสือ ส านักงาน ก .ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 2 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 
และตามหนงัสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2558 ใหด้ าเนินการ
ต่อไปจนแลว้เสรจ็ 

16. กรณี ที่ ไม่ สามารถด า เนิ นการตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการนี ้ ได ้ 
ใหเ้สนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

 

2.2  หลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์และวิ ธีการสอบแข่งขันเพื่ อการบรรจุและแต่งตั้ง 
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งค รูผู้ช่ วย  
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่ วไป และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
(150 คะแนน) 

1. ความ รอบ รู้ 50 คะแนน  ท ดสอบ โดยสอบข้อ เขี ย น แบบป รนั ย  
ในเรื่องต่อไปนี ้ 1) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 2) ยุทธศาสตร ์
การปฏิ รูปประเทศ  3) นโยบายของรัฐบาลที่ เก่ียวข้องกับการศึกษา 4) วัฒนธรรมไทย 
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 5) กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
กฎ หม าย เก่ี ย วกั บ ก ารศึ กษ าแห่ งช า ติ  กฎ หม าย เก่ี ย วกั บ ระ เบี ยบบ ริห า รราชก าร
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายเก่ียวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายเก่ียวกับ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก  
กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนราชการ (ถา้มี ใหร้ะบุไวใ้นประกาศรบัสมคัรสอบแข่งขนัดว้ย) 
และ 6) ความรูค้วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็น  
ไปตามที่สว่นราชการก าหนด 

2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ทดสอบโดยสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
ในเรื่องดังต่อไปนี ้1) ความสามารถทางดา้นตัวเลข วัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เก่ียวกับตัวเลขและขอ้มูลต่าง ๆ 2) ความสามารถทางด้านภาษาไทย วัดความเขา้ใจภาษา การอ่าน  
จับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การสะกดค า  
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การแต่งประโยคและค าศัพท์ และ 3) ความสามารถด้านเหตุผล วัดความสามารถในการคิด 
สรุปหาเหตผุลและอปุมาอปุไมย 

3. ความ รู้ความ เข้าใจเก่ียวกับคุณ ธรรม  จริยธรรม  และอุดมการณ์ 
ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (50 คะแนน) ทดสอบโดยสอบข้อเขียน 
แบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี ้1) คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู 2) มาตรฐาน
ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพ 3) มาตรฐานทางด้านการปฏิบัติงาน และ 4) มาตรฐาน 
ดา้นการปฏิบติัตน 

ภาค ข ความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (150 คะแนน) 
1. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา (75 คะแนน) ทดสอบ 

โดยสอบขอ้เขียนแบบปรนยั ในเรื่องต่อไปนี ้ 1) หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสตูร 2) หลกัการสอน 
ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะหแ์ละการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 3) จิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว 4) การพัฒนาผูเ้รียน 5) การบริหารจัดการชั้นเรียน 6) การวิจัยทางการศึกษา  
7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  8) การวัดและการประเมินผลการศึกษา และ  
9) ลกัษณะงานที่ปฏิบติัตามมาตรฐานต าแหน่ง 

2. ค ว าม รู้ค ว าม ส าม า รถ เ ก่ี ย ว กั บ ก ลุ่ ม วิ ช า  ห รื อ ส าข า วิ ช า เอ ก  
(75 คะแนน) ทดสอบโดยสอบขอ้เขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเก่ียวกับความรูใ้นเนือ้หา
กลุม่วิชา หรือสาขาวิชาเอก 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  (50 คะแนน ) ประเมิน 
โดยการสมัภาษณ ์สงัเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจากประวติัสว่นตวั
และการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ  
ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์เจตคติและอดุมการณ ์

สรุปการคัดเลือกคนเข้าสู่ วิชาชีพ ให้ ใช้หลักเกณฑ์และวิ ธีการสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจแุละแต่งตัง้เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผูช้่วย 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมอบหมายใหส้ว่นราชการ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้เป็นผูด้  าเนินการ
และบริหารจัดการเก่ียวกับการสอบแข่งขัน แบ่งหลักสูตรการสอบแข่งขันออกเป็น 3 ภาค คือ  
ภาค ก ความรอบรู ้ความสามารถทั่วไป ความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐานทางวิชาชีพ ภาค ข ความรู ้ความสามารถที่ ใ ช้
เฉพาะต าแหน่ง  ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ประเมินโดยการสัมภาษณ ์
สังเกต ตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่ เหมาะสม การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่าง  
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เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันและการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการสอบแข่งขัน บริหารจัดการ
ขอ้สอบ ขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก ากบั ติดตาม การสอบแข่งขนัใหเ้ป็นไป
ดว้ยความบรสิทุธิ์ ยติุธรรม ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

2.3 การทดลองงานของครูใหม่เขา้สูว่ิชาชีพครู 
กระบวนการน าครูใหม่เขา้สู่วิชาชีพในรูปแบบเดิมมักเป็นเพียงการปฐมนิเทศ  

และให้ความรูแ้ก่ครูใหม่เพียงในระยะเวลาเริ่มต้นของการประกอบวิชาชีพครูเฉพาะช่วงก่อน  
การปฏิบติังานจริง หรือใหค้วามส าคญักบัพี่เลีย้งในการพฒันาครูใหม่ โดยมุ่งเนน้ที่การประเมินผล
การปฏิบัติการสอนอย่างเป็นทางการ การให้ข้อมูลย้อนกลับในลักษณะของการสะท้อนผล 
การประเมินเพื่อให้ครูใหม่ไดพ้ัฒนาตนเองหรือใหพ้ี่เลีย้งได้พัฒนาครูใหม่ต่อไป  การน าครูใหม่ 
เข้าสู่วิชาชีพดังกล่าวจึงเป็นเพียงการปฐมนิเทศ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หรือการน า 
ระบบพี่ เลี ้ยงมาใช้เป็นระบบของการพัฒนาครูใหม่ซึ่งท าให้การพัฒนาครูใหม่จะได้ผลหรือ  
ไม่นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพี่ เลี ้ยงหรือผู้ประเมินเพียง 1 คน เกิดสัมพันธภาพใน 
ลักษณะของผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  รวมทั้งการพัฒนาครูใหม่ดังกล่าวอาจขาด 
ความต่อเนื่องและขาดการบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง (Dakwa, 2016; Hong, 2010; Reeves, 
2010 อา้งถึงใน เกรียง ฐิติจ าเรญิพร,ชารณีิ ตรีวรญัญ,ู และ สิรพินัธุ ์สวุรรณมรรคา, 2560) 

การทดลองงานของครูใหม่เขา้สู่วิชาชีพ จะรวมไปถึงการสนบัสนุนจากเครือข่าย 
กลุ่มบุคคลและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อรบัประกันว่า จะท าใหค้รูใหม่กลายเป็นครูที่ปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดช่วงระยะเวลาและเครือข่ายของความสมัพนัธท์ี่จะสนบัสนุน
ใหเ้กิดบทบาท กิจกรรมและผลลัพธ์ที่ดี (เชน หมั่นเขตรกิจ, 2551, น. 15-18) พบว่าการทดลอง
งานของครูใหม่มีความหมายใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะที่ 1 ความหมายในเชิงช่วงระยะเวลา
ของการเรียน รู้เพื่ อการสอน  (a phase in learning to teach) ลักษณ ะที่  2 ความหมาย 
ในเชิงกระบวนการที่ครูใหม่จะเรียนรูว้ิถีชีวิตทางสังคมของความเป็นครู (a process of teacher 
socialization) และลักษณะที่  3 ความหมายในเชิงการเริ่มต้นความเป็นครู (a program for 
beginning teacher) 

1. การทดลองงานของครูใหม่ ในฐานะเป็นช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้น
เรียนรูเ้พื่อการสอน (a phase in learning to teach) 

การทดลองงานของครูใหม่ ในความหมายเชิงเอกลกัษณข์องช่วงสภาวะ
เวลาเริ่มต้นของชีวิตความเป็นครูเก่ียวข้องกับสองแนวคิดที่สัมพันธ์กัน แนวคิดแรกเก่ียวกับ  
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การไดร้บัประสบการณ์การสอนจริงครัง้แรกในฐานะของครูเต็มตัว และแนวคิดที่สองเป็นระยะ
ส าคญัเก่ียวกบัการเตรียมการและการพฒันาของครูใหม่ 

ระยะปีแรกของครูใหม่ จะเป็นช่วงเวลาที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อความส าเร็จ 
ของครูในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจะหล่อหลอมทัศนคติที่จะช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมความเป็นครู 
ตลอดช่วงที่ประกอบวิชาชีพครูและเป็นช่วงระยะเวลาที่ครูคนนัน้จะตดัสินใจว่าจะเป็นครูต่อไปอีก
หรือไม่  (Carter & Richardson, 1989) อธิบายว่า ครูใหม่ควรมีงานหลัก 2 งานที่จะต้องท า  
คือ ต้องสอนและเรียนรู้ที่จะสอน และการที่จะช่วยครูใหม่เหล่านั้นให้เรี ยนรู้ที่จะสอนได้ดี 
จะต้องช่วยเขาให้เรียนรูเ้ก่ียวกับผู้เรียนและบริบทต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเรียนรูว้ิธีการ 
ที่จะผูกมัดนักเรียนให้เรียนรู้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี ้ (Berliner, 1988) ได้ก าหนด 6 มิติของ 
ความแตกต่างระหว่างครูใหม่และครูที่มีความเชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ ความสามารถในการตีความ
ปรากฏการณ ์ใน ชั้นเรียน การมองเห็นความแตกต่างของเหตุการณ์ส าคัญ การปฏิบัติงาน
ประจ าวัน การท้าทายเหตุการณ์ล่วงหน้า การประเมินเหตุการณ์ที่ปกติและไม่ปกติ และ  
การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน แล้วระบุความรู้ความเชี่ยวชาญของครูนั้นจะเกิดขึ ้น ได ้ 
ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาและอาจจะไม่ เกิดขึ ้นพร้อมกับประสบการณ์เสมอไป   
ค รูให ม่ จ ะพัฒ นาสม รรถน ะด้ าน ต่ าง  ๆ  ใน ปี ที่  3 แล ะ  4 ขอ งก าร เป็ น ค รูส่ วน ให ญ่ 
จะเกิดความเชี่ยวชาญในการสอนในปีที่  5 ดังนั้น การมอบหมายงานและความรบัผิดชอบให ้ 
ตอ้งค านึงเรื่องของโอกาสในการเรียนรูง้านที่เหมาะสม การปรบัตวัเขา้กบังาน การมอบหมายงาน
จะมีลกัษณะที่มีความยากล าบากนอ้ยลง โดยเฉพาะไม่ตอ้งพบกับชัน้เรียนที่มีความยากล าบาก 
ในการสอน และครูใหม่ควรมี เวลาที่ จะเรียนรู้ สังเกต หรือถูกสังเกต ศึกษากับครูพี่ เลี ้ยง 
(Moskowitz & Stevens, 1997) 

กรอบแนวคิดของการทดลองงานของครูใหม่ในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่ง 
ของระยะการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ (Part of Professional Continuous) เก่ียวข้องกับ
โอกาสในการเรียนรูส้  าหรบัครูใหม่  ต้องการโอกาสในการเรียนรู ้ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน 
ในชีวิตประจ าวันของการสอนร่วมกับเด็กนักเรียนมากกว่าการฝึกปฏิบัติการที่ เก่ียวกับ  
เทคนิควิธีการสอน ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ต้องการเรียนรูท้ี่จะเชื่อมโยงการสอนและการเรียนรู้ 
ในเนือ้หาวิชาที่ฝึกปฏิบติัการแกปั้ญหาในสถานการณจ์ริงและไดเ้รียนรูต้ลอดเวลา  โดยการพดูคุย
สนทนา และการแนะน าหรือสอนงาน (Hawley & Valli, 1998) ต้องการได้รับการช่วยเหลือ 
เป็นรายบุคคล การสนับสนุนในเรื่องอารมณ์ หรือการช่วยเหลือ ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ประจ า (Berliner, 1986) ในขณะที่คนอ่ืน ๆ อา้งว่าครูใหม่นัน้ จะเรียนรูไ้ดดี้ที่สดุในสภาพแวดลอ้ม
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ที่มีการฝึกฝนปฏิบัติในสถานการณ์การสอนจริงที่ยากล าบาก และไม่แน่นอน จากครูและ  
นกัการศกึษาที่มีประสบการณส์งูในการสอน (Cochran, 1991) 

2. การทดลองงานของครูใหม่ในแง่มุมของกระบวนการปรบัตัวทางสังคม  
(a process of teacher socialization)  

Schlecty (1984) อธิบายความมุ่งหมายของการทดลองงานของครูใหม่ 
คือ เพื่อจะสรา้งสภาวะที่เป็นสาเหตใุหค้รูใหม่เขา้สู่กระบวนการภายในของบรรทดัฐานทางวิชาชีพ
ครูจากจดุที่เป็นการควบคมุทางสงัคม เป็นการควบคมุโดยตวัเอง 

การทดลองงานของครูใหม่ ในแง่มุมของกระบวนการปรบัตัวทางสงัคม
อาจสรุปได ้2 ทัศนะคือ 1) ในทัศนะเชิงประเพณีนิยม (Traditional) และทัศนะเชิงร่วมสมัย  
(Contemporary) โดย (Lawson, 1992) ไดช้ีว้่าการทดลองงานของครูใหม่ในทัศนะประเพณีนิยม
นั้น จะอ้างถึงอิทธิพลหรือผลที่ เกิดจากระบบการรับเข้า ในฐานะเป็นส่วนต้นของเส้นทาง 
การพฒันาใหเ้ป็นมืออาชีพ กระบวนการดงักลา่ว ตลอดทัง้กระบวนการเรียนรูแ้ละการมีปฏิสมัพนัธ์
รว่มกนัของครู เรียกว่า “วิถีชีวิตทางสงัคมของครู” (Professional Socialization) ครูใหม่จะถูกจงูใจ
หรือหล่อหลอมใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั เก่ียวกบัภาษาที่ใชร้่วมกนัในอาชีพครู ค่านิยม ปทัสถาน 
พนัธกิจ ความรู ้คณุลกัษณะความเป็นครูและเทคโนโลยีการสอน แนวคิดนีไ้ดเ้สนอการทดลองงาน
ของครูใหม่ ในลกัษณะของพลวตั (dynamic) 

ส่วนการทดลองงานของครูใหม่ในทัศนะสมัยนิยม (Contemporary)  
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผูท้ี่จะมาเป็นครู เรียกว่า การฝึกสอนหรือฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูในพืน้ที่จริง ซึ่งก็คือ โรงเรียน นักศึกษาฝึกสอนจะไดเ้รียนรูแ้ละไดร้บัการปลูกฝัง เก่ียวกับงาน  
ในหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนและโรงเรียน โดยการเรียนรูจ้ากครูพี่เลีย้งเป็นหลกั (Huling-Austin, 
1990) 

3. การทดลองงานของครูใหม่ในฐานะของโปรแกรมการพฒันาที่เป็นทางการ 
(Induction as a Formal Program) 

ทุกวนันีก้ารทดลองงานของครูใหม่จ านวนมาก ถูกกล่าวอา้งอิงโปรแกรม
ที่เป็นทางการส าหรบัผูท้ี่เริ่มตน้เป็นครู ส่วนใหญ่มักจะเป็นโปรแกรมที่มีจุดเน้นในช่วงปีแรกของ 
การเป็นครู ในโปรแกรมจะบรรยายหรือวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น เป้าหมาย หลักสูตร 
โครงสรา้งขององคก์ร ทีมงาน ใบประกอบการอนุญาต การเงิน และการประเมินผล แต่เมื่อพิจารณา 
โปรแกรมการน าครูใหม่เข้าสู่งานทั้งหลายดังกล่าว พบว่ามีหลากหลายรูปแบบซึ่งมีลักษณะ 
ในเชิงนโยบายและค าสั่งที่ไดร้บัมอบหมายจากหน่วยบงัคบับญัชาบา้ง คลา้ยกบัการใหค้ าปรกึษา
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อย่างเป็นทางการบ้าง ซึ่งควรจะมาท าความเข้าใจในรูปแบบของโปรแกรมการทดลองงาน  
ของครูใหม่ ในกรณีต่าง ๆ 

Robore (2001, p. 151) อธิบายว่าการทดลองงานของครูใหม่นั ้น  
มีวตัถปุระสงคท์ี่ส  าคญั คือ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้สู่ต  าแหน่งรูส้ึกว่าเขาไดร้บัการตอ้นรบัและมีความรูส้ึก
มั่นคงทางจิตใจ 

2. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าสู่ต  าแหน่งรูส้ึกว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม 
หรือทีม 

3. เพื่ อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู ้เข้าสู่ต  าแหน่งในการท างาน  
ในหนา้ที่ใหดี้ที่สดุ 

4. เพื่อช่วยให้ผู้ที่ เข้าสู่ต  าแหน่งสามารถปรบัตัวเข้ากับบรรยากาศ 
การท างานไดโ้ดยเรว็ 

5. เพื่อให้ข้อมูลที่จ  าเป็นเก่ียวกับชุมชน ระบบบริหารสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานบรหิารการศกึษา อาคารสถานที่ เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างานและผูเ้รียน 

6. เพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
7. เพื่ ออ านวยการเปิดเรียนในแต่ละปีการศึกษาเป็นไปด้วย 

ความเรียบรอ้ย 
Horn, Sterling, และ Subhan (2002, p. 6) ก าหนดองคป์ระกอบพืน้ฐาน

ของโปรแกรมการทดลองงานของครูใหม่มี 9 ประการ คือ 1) ปฐมนิเทศ (oreintation) 2) ใหค้ าปรึกษา  
(mentoring) 3) การปรับเงื่อนไขการท างาน (adjust working conditions) 4) เวลาว่าง (release time)  
5) ก า รพั ฒ น าค ว าม เชี่ ย ว ช าญ ใน อ าชี พ  (Professional Development) 6) โอ ก าส ใน 
การได้รับความ ร่วมมื อจากเพื่ อน ร่วม งาน  (collegial collaboration) 7) การประ เมิ นค รู  
(teacher assessment) 8) ประเมินโปรแกรม (program evaluation) และ 9) ติดตามผลสู่ปีที่  2 
(follow up beyond 1st year) 

สรุปไดว้่า การทดลองงานของครูใหม่เขา้สู่วิชาชีพครู มีมโนทัศนท์ี่ซับซอ้นและ 
มีความหลากหลายในการด าเนินการ โดยที่มโนทัศน์ของการทดลองงานของครูใหม่ นิยาม 
ได ้4 ลกัษณะคือ 1) ระยะการเรียนรูเ้พื่อการสอน 2) กระบวนการปรบัตวัในการเขา้กับวฒันธรรม  
3) โปรแกรมการใหก้ารแสดงอย่างเป็นทางการ และ 4) การพฒันาและการประเมินครูใหม่ 
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ครูใหม่และการพัฒนาครูใหม่ 
1. ความหมายของครูใหม่ 

ค รู ให ม่  (Beginning Teacher) ใน ค ว าม ห ม าย ข อ ง  EuropeanCommission 
Directorate-General for Education and Culture เ รื่ อ ง  Developing coherentand system-
wide induction programmes for beginning teachers : a handbook forpolicymakers 
(European Commission, 2010, pp. 16-21) หมายถึง  ครูได้ที่รบัการคัดเลือกเข้าสู่วิชาชีพครู 
ในปีแรก (Induction year) ซึ่งตอ้งมีระบบการพฒันาครูใหม่ เพื่อช่วยเหลือในการกา้วเขา้สูว่ิชาชีพ
ไดอ้ย่างมั่นคง  

ค าว่า "ครูใหม่ " Ananda Kamala Das (2021) (เอกสารจากเว็บไซต์) ใช้ค าว่า  
New Teacher และ A rookie teacher โดยค าว่า  New Teacher  หมายถึง ค รูใหม่ที่ เข้าไป
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นวันแรก จะมีความต่ืนเต้น วิตกกังวล จึงควรจัดสถานการณ์หรือ
ประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนที่มีจ านวนนักเรียนไม่มากนัก  และอาจได้รับค าแนะน า 
จากครูผู้ใหญ่ ที่มีประสบการณ์ ส่วน A rookie teacher หมายถึง ครูมือใหม่ที่ เริ่มต้นอาชีพครู 
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพัฒนาและรูใ้ช้กลยุทธ์ก่อนปฏิบติังานจริง 9 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) Familiarizing 
with the School การสรา้งความคุน้เคยกบัโรงเรียน เช่น การส ารวจสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
2) Awareness Regarding various School Policies การรบัทราบนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
เพื่ อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 3) Socializing with Coworkers การสร้างความคุ้น เคย  
เป็นกัน เองกับ เพื่ อนร่วมงาน  4) Organizing the Classroom is Essential การจัดระเบี ยบ  
จัดการชั้นเรียนเป็นสิ่งส าคัญ  5) Preparing Materials for the First Day การจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ของใช้ที่ จ  า เป็น ในวันแรก 6) Greeting and Learning Names การสร้างรอยยิ ้ม  
ความ เป็นมิตรและรู้จักนักเรียน  7) Preparing Detailed Lesson Plans for the First Week  
ก า ร เต รี ย ม แ ผ น ให้ พ ร้อ ม ใน สั ป ด า ห์ แ รก  8) Getting Started on the Very First Day   
การใหค้วามส าคญัในชัน้เรียน สรา้งความตระหนกัของการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน และ 9) Embracing 
Technology การมีความรูแ้ละทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี เช่น เขา้รบัการอบรมก่อนเปิดภาคเรียน 

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับที่  3) พ .ศ. 2551 และ (ฉบับที่  3) พ .ศ. 2553 กล่าวถึง ค รูผู้ช่วย  คือ  
ต าแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม  
และพัฒนาอย่างเขม้เป็นเวลา 2 ปี ผูท้ี่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผูช้่วยได ้ตอ้งมีใบประกอบ
วิชาชีพครู เนื่องจากในพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ ท าให้ต าแหน่งของข้าราชการครู เช่น อาจารย์ 1 ระดับ 3  
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อาจารย ์2 ระดบั 7 หรือ อาจารย ์3 ระดบั 8 โดยปรบัเปลี่ยนเขา้มาใหม่ 2 ต าแหน่ง คือ 1) ครูผูช้่วย 
และ 2) ครู โดยตามดว้ยชื่อวิทยฐานะ อาทิเช่น ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ฉะนัน้ ครูที่ไดร้บัการบรรจุใหม่หรือครูใหม่ จะมีชื่อเรียกว่า ครูผูช้่วย ซึ่งครูผูช้่วย 
จะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้มข้น 4 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี หรือประเมิน ทุก  ๆ 6 เดือน  
มีหลาย ๆ ด้านในการประเมิน ทั้งด้านการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และมาตรฐานวิชาชีพครู  

สรุปว่า ครูใหม่ หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง  
ระดับชัน้มัธยมศึกษา  ที่ไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในต าแหน่ง “ครูผูช้่วย” ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู  

 

2. แนวคิดการพัฒนาครูใหม่ 
2.1 แนวคิดการพฒันาครูใหม่ในต่างประเทศ 

แนวคิดการพัฒนาครูใหม่ในต่างประเทศ บทเรียนการผลิตและพัฒนาครู 
ในประเทศที่ประสบความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา รฐับาลมักจะใหค้วามส าคัญกับนโยบาย
การปรบัปรุงและพฒันาดา้นระบบการผลิตและพัฒนาครูเป็นนโยบายหลกั (ส านกังานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา, 2551) ไดจ้ดัท ารายงานสมรรถนะและแนวทางการพฒันาครูในสงัคมที่เปลี่ยนแปลง  
และได้ทบทวนประสบการณ์ ของประเทศต่าง ๆ  ไว้ ส  าหรับประเทศที่ มี ผลการศึกษา 
ที่ประสบความส าเร็จ  โดยพิจารณาจากผลการประเมินในโครงการ PISA และประเทศ 
ที่เลือกศึกษาจะเป็นตัวอย่างของประเทศในแต่ละภูมิภาคของโลก  ที่มีบริบทแตกต่างกันคือ  
ทวีปอเมริกา คือ สหรฐัอเมริกาและแคนาดา ยุโรป เอเชีย-โอเชียเนีย เอเชีย และเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ได ้7 ประเทศ ดงันี ้ 

1. สหรฐัอเมริกา แนวการพัฒนาครูของสหรฐัอเมริกามีประเด็นที่น่าสนใจ 
สรุปไดด้งันี ้

1.1 รือ้ปรับระบบการศึกษาของประเทศและเน้นการกระจายอ านาจ 
ทางการศึกษาโดยใหม้ลรฐัต่าง ๆ ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลครู รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาครู 
นอกจากนีย้ังมีการรือ้ปรบัโครงสรา้ง (restructuring) การบริหารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(school-based management) เพื่อสรา้งความเป็นครูมืออาชีพในระดับท้องถิ่น โดยให้พ่อแม่
ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนชุมชนได้เข้ามามีหุ้นส่วน (partners) ในหน่วยจัดการการศึกษา 
ของโรงเรียนอย่างใกลช้ิดมากขึน้ 
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1.2 ก าหนดให้บทบาทค รูใหญ่ ในฐานะผู้อ  านวยความสะดวก 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ครูมืออาชีพในสถานศึกษาของตน โดยวางรูปแบบการท างาน
ระหว่างครูและครูใหญ่ ให้ครูในโรงเรียนมีฐานะเป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โรงเรียน 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพครู ให้มีสภามาตรฐานและการปรับปรุง
การศึกษาแห่งชาติที่แสดงให้เห็นว่า ครูมีความสามารถทางการสอนและสอนได้คุณภาพ  
ตามความต้องการ การเรียนรูท้ี่หลากหลายของนักเรียนทุกคน การตรวจสอบคุณภาพครูนี ้ 
จะด าเนินการควบคู่ไปกับ การวางระบบให้ครู ครูใหญ่ และผู้บริหาร เขา้สู่กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความรูด้า้นการสอน การเรียน และการปรบัปรุงโรงเรียนอย่างดีที่สดุ  

2. ออสเตรเลีย แนวทางการพัฒนาครูของออสเตรเลีย มีประเด็นที่น่าสนใจ
สรุปไดด้งันี ้

2.1 ปรับหลักสูตรการฝึกหัดครูให้มี  2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ ได้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาเก่ียวกับวิชาชีพครูโดยตรง กับหลักสูตรที่เรียนวิชาดา้นอ่ืน
ในช่วง 3 ปีแรก และในปีสุดทา้ยเป็นการเรียนวิชาชีพและการฝึกปฏิบัติการสอนตามหลักสูตร
วิชาชีพครู  

2.2 จัดให้มี ม าตรฐานการศึ กษากลางของชาติ  โดยส่ วนกลาง 
จดักรอบทิศทางของงานและสนบัสนนุใหค้รูใหญ่เป็นผูน้  าและรบัผิดชอบการศึกษา 

2.3 เตรียมการให้ครูคงอยู่ในอาชีพตลอดชีวิต โดยพัฒนาครูวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องและมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

2.4 ให้บทบาทค รูใหญ่ เป็นผู้น าทางการศึ กษาและก ารพัฒ นา  
เริ่มด้วยการตั้งศูนยใ์นรูปบริษัทที่มีอิสระในการด าเนินงาน นอกจากนีย้ังมีหลักสูตรภาวะผูน้  า
เพื่อใหก้ารสนบัสนนุแก่ครูใหญ่โดยตรง 

3. แคนาดา แนวทางการพัฒนาครูของแคนาดา มีประเด็นที่น่าสนใจ 
สรุปไดด้งันี ้

3.1 มีโครงการพฒันาครูใหใ้ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 
3.2 ใช้วิธีการพัฒนาครูอย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบการสนับสนุน 

ใหค้รูลาศกึษาต่อ การจดัหลกัสตูรระยะสัน้ 
3.3 มีการยกระดบัอาชีพครูใหเ้ป็นวิชาชีพชัน้สงู 
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3.4 มีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพฒันาครู 
3.5 มีสถาบนัควบคมุดแูลมาตรฐานทางวิชาชีพครูอย่างใกลช้ิด 
3.6 มี ระบบการให้รางวัลตอบแทนแก่ค รูทั้งแบบรายบุคคลและ 

แบบโรงเรียน 
4. องักฤษ แนวทางการพฒันาครูขององักฤษ มีประเด็นที่น่าสนใจสรุปไดด้งันี ้

4.1 ก าหนดแนวการฝึกอบรมและพัฒนาครู 3 ระดับ คือ ระดับชาติ  
ระดบัโรงเรียน และระดบับคุคล 

4.2 จดังบประมาณสนบัสนนุใหค้รูสรา้งสรรคน์วตักรรมและการศกึษา 
4.3 เปิด โอกาสให้สถาบัน ต่าง ๆ  จัดการฝึกอบรมตามนโยบาย 

ที่ชาติตอ้งการ โดยมีหน่วยงานที่แต่งตัง้ขึน้เป็นผูต้รวจสอบการฝึกอบรมใหม้ีแนวทางสอดคลอ้งกนั 
4.4 มี โครงการเร่ง ด่ วนพัฒ นาค รูผู้น า รุ่น ใหม่  (A Fast Track for 

Teacher) เพื่อจงูใจผูม้ีความสามารถและผูท้ี่ประสบความส าเรจ็ในสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ใหม้าเป็นครู  
4.5 มีระบบการใหร้างวลัครู ทัง้แบบรายบคุคลและแบบโรงเรียน 

5. ฟินแลนด์ แนวทางการพัฒนาครูของฟินแลนด์ มีประเด็นที่น่าสนใจ 
สรุปไดด้งันี ้

5.1 มีระบบการคัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสมเข้าไปเป็นครู (รอ้ยละ 10  
ของผูส้  าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด) มีการจ ากัดจ านวนรบัเขา้นักศึกษาครู และจ่ายเงินเดือน
เริ่มตน้สงู 

5.2 มี การพัฒ นาบุ คคลที่ ได้รับ การคัด เลื อก โดยการฝึกอบรม 
ก่อนประจ าการ และมีการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าทางการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
และการอยู่รว่มกนัในสงัคมวิชาชีพในโรงเรียน 

6. ญ่ีปุ่ น แนวทางการพฒันาครูของญ่ีปุ่ น มีประเด็นที่น่าสนใจสรุปไดด้งันี ้
6.1 มีความเขม้งวดในการสรรหาผูม้าเรียนครู 
6.2 ออกใบอนุญ าตประกอบวิชาชี พค รู ภายใต้การควบคุมของ 

สภาการศกึษาจงัหวดั 
6.3 มีระบบการเพิ่มเงินเดือนและรางวลัส าหรบัครูดีเด่น 
6.4 พัฒนาหลกัสตูรการฝึกหดัครูใหม้ีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบับริบท

ของชมุชน 
6.5 สง่เสรมิใหค้รูไดร้บัการฝึกอบรม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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6.6 ใชว้ิธีการที่เรียกว่า Lesson Study โดยครูร่วมมือกนัพัฒนาการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบ 

6.7 ทุกท้องถิ่นจะจัดอบรมครูบรรจุใหม่  โดยมีครูผู้น าผู้เชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชา และผูอ้  านวยการสถานศกึษาเป็นผูด้  าเนินการ และมีระบบครูพี่เลีย้ง 

6.8 ครูประจ าการแต่ละคนจะตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
ทกุระยะ 5 ปี 

7. เวียดนาม แนวทางการพัฒนาครูของเวียดนาม  มีประเด็นที่น่าสนใจ 
สรุปไดด้งันี ้

7.1 ก าหนด เป็ นน โยบายหลัก ของรัฐ ในการพัฒ นาวิช าชีพ ค รู  
เพื่อสรา้งและจูงใจใหค้นเก่ง คนดี เขา้มาเป็นครู โดยหาทางเพิ่มรายไดแ้ละมาตรการเสริมต่าง ๆ 
รวมทั้งการเลื่อนขั้นด้วยการจัดฝึกอบรมและฝึกเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับครูอย่างกว้างขวาง  
และจดัใหม้ีการประกนัคณุภาพครูในดา้นต่าง ๆ  

7.2 รือ้ปรบัระบบการผลิตครู เพื่อใหส้ามารถผลิตก าลงัคนไดส้อดคลอ้ง
กับความต้องการของสังคม โดยรวมหน่วยงานการผลิตครูไว้ภายใต้หน่วยงานเดีย วกัน  
เพื่อใหม้ีเอกภาพเชิงนโยบายและผลิตครูใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการครูในประเทศ  

7.3 ปรับบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
ใหม้ีหนา้ที่ในการผลิตครูและฝึกอบรมครู 

7.4 สรา้งระบบจงูใจใหค้นดี คนเก่งเขา้มาเป็นครู 
สรุปแนวทางพัฒนาครูของต่างประเทศ ประกอบดว้ย 1) มีกระบวนการสรรหา 

ผูม้ีความสามารถเป็นเลิศเพื่อมาเรียนครู หรือประกอบวิชาชีพครู และปฏิรูปหลกัสูตรการผลิตครู  
ใหท้ันสมัย 2) มีการประเมินและต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการตรวจสอบ
คุณภาพของครู 3) มีการแบ่งเขตพื ้นที่ในการพัฒนาครูในลักษณะ (area-based) มอบหมาย 
ใหอ้ยู่ภายใตก้ารดแูลของแต่ละพืน้ที่และเนน้การพฒันาครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (school-based 
management)  4) รัฐบ าลจัด งบป ระม าณ ค่อนข้า งสู ง ในก ารจัด โค รงการพัฒ น าค รู   
5) เน้นการพัฒนาครูในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือที่ มีความเข้มแข็งของครูโดยเน้น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันของครูในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน  6) มีการพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการพฒันาครูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  7) มีระบบการรกัษาและยกย่องครู
ที่มีผลงานดีเด่นใหค้งอยู่ในวิชาชีพครูตลอดชีวิตโดยพัฒนาระบบการใหร้างวัลหรือค่าตอบแทน  
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ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม และ 8) ก าหนดแนวทางพัฒนาครูทั้งระดับชาติ ระดับโรงเรียน 
และระดบับคุคล ตามสมรรถนะที่จ  าเป็นตอ้งพฒันา 

 

2.2 รูปแบบการพฒันาครูใหม่จากอดีตถึงปัจจบุนั 
การพัฒนาครูใหม่ ในอดีตที่ ผ่ านมาของประเทศไทย เน้น กระบวนการ  

“ทดลองปฏิบติัหนา้ที่ราชการ” หลงัจากมีการปฏิรูปการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2542 ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดต าแหน่งวิทยฐานะและบัญชีเงินเดือนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา แยกออกมาเฉพาะจากขา้ราชการพลเรือน โดยต าแหน่งแรกของครู
เรียกว่า “ครูผูช้่วย” คือ ครูใหม่ในช่วง 2 ปีแรกของการเริ่มปฏิบัติงาน ในช่วง 2 ปีครูใหม่เหล่านี ้
จะไดร้บัการพัฒนาเตรียมความพรอ้มและการพัฒนาแบบเขม้ เทียบไดก้ับกระบวนการพัฒนา 
ครูใหม่จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้ศึกษาค้นคว้าและน ามาวิเคราะห์  จ าแนก เปรียบเทียบกัน  
แ บ่ ง เป็ น  3 ช่ ว ง เว ล า  ปี  พ .ศ . 2534-2540, ปี  พ .ศ .2541-2547 แล ะ ปี  พ .ศ . 2548 -2561  
(เชน หมั่นเขตรกิจ, 2551, น. 21-25) และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่าง
เข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2561, น. 1-7) ดงัตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการของการพัฒนาครูใหม่ของประเทศไทย  
ในช่วงปี 2534-2561 

ประเด็น ปี 2534-2540 ปี 2541-2547 ปี 2548-2561 

การก าหนด
หลกัเกณฑ์
และวิธีการ
จาก
สว่นกลาง 

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการการทดลอง
ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ
ตามหนงัสือ ส  านกังาน 
ก.ค. ที่ ศธ.1302/ว12 
ลงวนัที่ 15 พ.ย.2534 

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการทดลองปฏิบตัิ
หนา้ที่ราชการ ตาม
หนงัสือ ส  านกังาน 
ก.ค. ที่ ศธ.1304 
(สนร.)/ว4 ลงวนัที่ 15 
ก.ย.2540 

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เตรียมความพรอ้มและพฒันา
อย่างเขม้ ตามหนงัสือ ส  านกังาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.2/ว20  

ลงวนัที่ 10 พ.ย.2548 

บทบาทของ
หน่วยงาน 

ตน้สงักดัใน
สว่นกลาง
และสว่น
ภมูิภาค 

- สว่นกลางก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
แลว้สง่ใหส้ถานศกึษา
ปฏิบตัิ 

- ผูม้ีอ านาจสั่งบรรจุ
แต่งตัง้ (หน่วยงาน
การศกึษาระดบัจงัหวดั) 
สั่งบรรจ ุแต่งตัง้ 
ขา้ราชการครูในกรณีที่มี
ผลการประเมินผ่าน 
ตามเกณฑ ์

- สว่นกลางก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
แลว้สง่ใหส้ถานศกึษา
ปฏิบตั ิ

- ผูม้อี  านาจสั่งบรรจุ
แต่งตัง้ (หน่วยงาน
การศกึษาระดบั
จงัหวดั) สั่งบรรจ ุ
แต่งตัง้ ขา้ราชการครู
ในกรณีที่มีผลการ
ประเมินผ่าน 
ตามเกณฑ ์

- สว่นกลางก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการแลว้สง่ใหส้ถานศกึษา
ปฏิบตั ิ

- ผูอ้  านวยการเขตพืน้ที่
การศกึษา/หวัหนา้สว่นราชการที่
เก่ียวขอ้ง มีหนา้ที่ส่งเสรมิ 
สนบัสนนุทรพัยากรในการเตรยีม
ความพรอ้ม และการพฒันาอย่าง
เขม้ทัง้ในเรื่องของงบประมาณ 
บคุลากร เอกสาร/สื่ออื่น ๆ ให้
สถานศกึษาทกุดา้น  

- อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศกึษา 
ใหค้วามเห็นจากการเสนอการ
ประเมินครูใหม่จากการน าส่ง
ของสถานศกึษา ผูม้ีอ  านาจสั่ง
บรรจแุต่งตัง้ (ผูอ้  านวยการ
ศกึษา) สั่งบรรจ ุแต่งตัง้ 
ขา้ราชการครูในกรณีที่มีผล
ประเมินผ่านตามเกณฑ ์
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ประเด็น ปี 2534-2540 ปี 2541-2547 ปี 2548-2561 

บทบาทของ
สถานศึกษา 

- มอบหมายงาน หนา้ที่
ความรบัผิดชอบ 
- ตัง้กรรมการประเมิน/ครู
พี่เลีย้ง 
- ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานครูใหม ่

- มอบหมายงาน หนา้ที่
ความรบัผิดชอบ 
- ตัง้กรรมการประเมิน/ครูพี่
เลีย้ง 
- ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานครูใหม ่

- มอบหมายงาน หนา้ที่ 
ความรบัผิดชอบ 
- ตัง้กรรมการประเมิน 
- ประเมินผลการบรหิาร  
ครูใหม ่
- บรรจแุต่งตัง้ 

บทบาทของ
ครูใหม่ 

จดัท าแผนการสอน  
สื่อการสอน แบบวดั
ประเมินผล ขอ้มลูของ 
นกัเรียนและบนัทกึผล
หลงัสอน 

จดัท าแผนการสอน  
สื่อการสอน แบบวดั
ประเมินผล ท าแฟ้มสะสม
งาน ขอ้มลูนกัเรียนและ
บนัทกึผลหลงัสอน 

ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
คณุภาพงาน จรรยาวิชาชีพ 
เกณฑก์ารประเมินผลงาน 
และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ปฏิบตัิราชการและบทบาท
หนา้ที่ของราชการในฐานะ
พลเมืองที่ดี 

กรอบ
ระยะเวลา
ทดลอง
ปฏิบติัหนา้ที่
ราชการ 

 6 เดือน  1 ปี  2 ปี 

การให้
ค าปรกึษา
ในขณะ
ทดลองปฏิบติั
ราชการ 

ครูพี่เลีย้งท าหนา้ที่
ช่วยเหลือแนะน าในการ
ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการ
จดัท าแผนการสอน  
สื่อการเรียนการสอน  
แบบวดัและประเมินผล 

ครูพี่เลีย้งท าหนา้ที่
ช่วยเหลือแนะน าในการ
ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการ
จดัท าแผนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน แบบวดัและ
ประเมินผล แฟ้ม 

ผูบ้รหิารการศกึษาและ
ขา้ราชการครูที่รบัการแต่งตัง้
ท าหนา้ที่เตรียมความพรอ้ม
และพฒันาอย่างเขม้ให้
ค าปรกึษาแนะน า และ
ประเมินผล 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ประเด็น ปี 2534-2540 ปี 2541-2547 ปี 2548-2561 

 และปฏิบตัิตนใหเ้หมาะสม
กบัวิชาชีพครู 

สะสมงานและปฏิบตัิตนให้
เหมาะสมกบัวิชาชีพครู 

โดยยึดหลกัการมี 
สว่นรว่มและประเมินเพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันาให้
บรรลตุามความมุ่งหมาย 

การประเมินผล 

ผูป้ระเมิน ผูบ้รหิาร 1 คน  
ขา้ราชการครู 1 คน  
และครูพี่เลีย้ง 1 คน  

ผูบ้รหิาร 1 คน  
ขา้ราชการครู/ครูอาวโุส 
1 คน และครูพี่เลีย้ง 1 คน 

ผูบ้รหิาร 1 คน  
ขา้ราชการครู 1 คน  
และผูท้รงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ระยะเวลาการ
ประเมิน 

ประเมิน 3 ครัง้ 
ทกุ ๆ 2 เดือน 
จนครบ 6 เดือน 

ประเมิน 4 ครัง้ 
ทกุ ๆ 3 เดือน 
จนครบ 1 ปี 

ประเมิน 8 ครัง้ 
ทกุ ๆ 3 เดือน 
จนครบ 2 ปี 

ขัน้ตอน 

การประเมิน 

- ครูใหม่ประเมินตนเอง 
- คณะกรรมการประเมิน
ความกา้วหนา้ของครูใหม่
ตามระยะ 
- คณะกรรมการประเมิน
สรุปผลการปฏิบตัิราชการ 

- ครูใหม่ประเมินตนเอง 
- คณะกรรมการประเมิน
ความกา้วหนา้ของครูใหม่ 
ตามระยะ 
- คณะกรรมการประเมิน
สรุปผลการปฏิบตัิราชการ 

- ครูใหม่ประเมินตนเอง 
- คณะกรรมการประเมิน
ความกา้วหนา้ของครูใหม่
ตามระยะ 

- คณะกรรมการ
ประเมินสรุปผลการ
ปฏิบติัราชการ 

สิ่งที่มุ่งประเมิน 1. ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 - การแสวงหาสิ่งใหม่มาใช้
ในการเรียนการสอน 
 - การวางแผนการสอน 
 - การจดัหาจดัท าและ 
การใชส้ื่อการสอน 

1. ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 - การแสวงหาสิ่งใหม่มา
ใชใ้นการเรียนการสอน 
 - การวางแผนการสอน 
 - การจดัหาจดัท าและการ
ใชส้ื่อการสอน 

1. องคป์ระกอบที่ 1  
การปฏิบตัิตน 
 - วินยั คณุธรรม 
จรยิธรรมส าหรบั
ขา้ราชการครู 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ประเด็น ปี 2534-2540 ปี 2541-2547 ปี 2548-2561 

  - การจดัสภาพแวดลอ้ม 
การเรียนรู ้
 - การจดักิจกรรมการสอน 
 - การวดัและประเมินผล 
การเรียน 
 - การรวบรวมขอ้มลูผูเ้รียน 
 - การสอนตามแผน 
 - การบนัทกึผลการเรียน 
ของผูเ้รียน 
 - การจดักิจกรรมซ่อมเสรมิ
ผูเ้รียน 
 - การจดัเตรียม 
เพื่อสง่เสรมิผูเ้รียน 
- การจดัการเสรมิหลกัสตูร 
 - การจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
 - การวิเคราะหแ์ละ
พฒันาการเรียนการสอน 
 - การอบรมและดแูลความ
ประพฤติของผูเ้รียน 
 - การแนะแนวผูเ้รียน 
 - การประสานงาน 
กบัผูป้กครอง 

 - การจดัสภาพ แวดลอ้ม
การเรียนรู ้
 - การจดักิจกรรม 
การสอน 
 - การวดัและประเมินผล
การเรียน 
 - การรวบรวมขอ้มลู
ผูเ้รียน 
 - การสอนตามแผน 
การสอน 
 - การบนัทกึผลการเรียน 
ของผูเ้รียน 
 - การจดักิจกรรมซ่อม
เสรมิผูเ้รียน 
 - การจดัท าสื่อสง่เสรมิ
ผูเ้รียน 
 - การจดักิจกรรมเสรมิ
หลกัสตูร 

 - มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 - เจตคติต่อวิชาชีพครู 
 - การพฒันาตนเอง 
- การพฒันาบคุลิกภาพ 
 - การด ารงชีวิตที่
เหมาะสม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ประเด็น ปี 2534-2540 ปี 2541-2547 ปี 2548-2561 

สิ่งที่มุ่งประเมิน  - การใหค้วามรว่มมือ
ผูบ้รหิารและเพื่อนครู 
 - การใหค้วามรว่มมือ 
ชมุชนสงัคม 
 - การเขา้รว่มกิจกรรม
ทางการเมืองและ 
การปกครอง 

 - การจดัท าแฟ้มสะสมงาน 
 - การวิเคราะหแ์ละ
พฒันาการเรียนการสอน 
 - การอบรมและดแูล 
ความประพฤติของผูเ้รียน 
 - การแนะแนวผูเ้รียน 
 - การติดต่อประสานงาน 
กบัผูป้กครอง 
 - การใหค้วามรว่มมือ
ผูบ้รหิารและเพื่อนครู 
 - การใหค้วามรว่มมือ 
ชมุชนสงัคม 
 - การเขา้รว่มกิจกรรม
ทางการเมืองและ 
การปกครอง 

 

สิ่งที่มุ่งประเมิน 2. คณุลกัษณะความเป็นครู
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 - รกัและเมตตากรุณา 
ต่อผูเ้รียน 
 - รกัและศรทัธาใน 
วิชาชีพครู 
 - ตัง้ใจเอาใจใสแ่ละ
ขยนัหมั่นเพียรในการ
ปฏิบตัิงาน 

2. ลกัษณะความเป็นครูและ
จรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 
 - รกัและเมตตากรุณา 
ต่อผูเ้รียน 

 - รกัและศรทัธาในวิชาชีพ
ครู 
 - ตัง้ใจเอาใจใสแ่ละ
ขยนัหมั่นเพียรในการ
ปฏิบตัิงาน 

2. องคป์ระกอบที่ 2  
การปฏิบตัิงาน 
 - การจดัการเรียนรู ้
 - การพฒันาทาง
วิชาการ 
 - การพฒันา
สถานศกึษา 
 - ความสมัพนัธก์บั
ชมุชน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ประเด็น ปี 2534-2540 ปี 2541-2547 ปี 2548-2561 

  - ตรงต่อเวลาและอทุิศเวลา
ใหแ้ก่งานในหนา้ที่ 
 - ปฏิบตัิดว้ยความซื่อสตัย ์
 - มีความสภุาพเรียบรอ้ย 
มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีและ 
รกัษาความสามคัคี 
 - ประพฤติปฏิบตัิตาม 
ศีลและธรรมของศาสนา 
 - การรกัษาระเบียบวินยั 
และประพฤตปิฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ 
 - ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน 
 - การพฒันาตนเองอย่าง
เหมาะสมและสม ่าเสมอ 

 - ตรงต่อเวลาและอทุิศเวลา
ใหแ้ก่งานในหนา้ที่ 
 - มีความสภุาพเรียบรอ้ย  
มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีและ
รกัษาความสามคัคี 
 - ประพฤติปฏิบตัิตาม 
ศีลและธรรมของศาสนา 
 - การรกัษาระเบียบวินยั 
และประพฤตปิฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ 
 - ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผูเ้รียน 
 - การพฒันาตนเองอย่าง
เหมาะสมและสม ่าเสมอ 
 - ปฏิบตัิดว้ยความซื่อสตัย ์

 

เงื่อนไขการ
ผ่าน 

การประเมิน 

 - ผ่านเกณฑป์ระเมินเฉล่ีย
ระดบั 2 ในการประเมิน 
แต่ละครัง้ 
 - กรณีไม่ผ่าน เนื่องจากมี
ความรูค้วามสามารถไม่
เหมาะสมหรือมีพฤตกิรรม
เสียหายอย่างรา้ยแรงให ้
ผูม้ีอ  านาจสั่งบรรจแุตง่ตัง้ให้
ออกจากราชการ 

 - ผ่านเกณฑป์ระเมินเฉล่ีย
ระดบั 2 ในการประเมิน 
แต่ละครัง้ 
 - กรณีไม่ผ่าน เนื่องจากมี
ความรูค้วามสามารถไม่
เหมาะสมหรือมีพฤตกิรรม
เสียหายอย่างรา้ยแรงให ้ 
ผูม้ีอ  านาจสั่งบรรจแุตง่ตัง้ให้
ออกจากราชการ 

 - ผลการประเมิน 4 ครัง้ 
โดยครัง้ที่ 1 และ 2  ตอ้งมี
คะแนนในแต่ละดา้นไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 60 และครัง้ที่ 3 
และ 4  ตอ้งมีคะแนนในแต่
ละดา้นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 
 - อาจไม่ผ่านตามเกณฑใ์ห้
กลบัไปพิจารณาทบทวน
และหากไม่ผ่านอีกใหผู้ม้ี
อ  านาจสั่งบรรจแุต่งตัง้สั่งให้
ออกจากราชการ 
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จากตารางแสดงการน าเสนอขอ้มูลการเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาครูใหม่
ของระบบการศกึษาไทย กล่าวไดว้่า กระบวนการพฒันาครูใหม่ที่ผ่านมามีพฒันาการเปลี่ยนแปลง
ไปไม่มากนัก ทัง้ในเรื่องของหน่วยงานที่ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ บทบาทของสถานศึกษา  
ค รูใหม่  ค รูที่ ร ับผิ ดชอบในการเป็นพี่ เลี ้ย งห รือ ให้ค าป รึกษ า และการวัดประ เมิ นผล  
ซึ่งในภาพรวมนบัว่ามีความคลา้ยคลงึกนั แต่ก็มีรายละเอียดบางประการที่มีความแตกต่างกนัและ
บ่งชีถ้ึงการพฒันาที่เปลี่ยนแปลงค่อนขา้งชัดเจนก็คือ ช่วงระยะเวลาในการทดลองปฏิบติัราชการ
ของครูใหม่ ที่ก าหนดให้เพิ่มเวลามากขึน้โดยตลอด จาก 6 เดือนเป็น 1 ปีและ 2 ปีตามล าดับ 
นอกจากนีย้งัมีการเพิ่มบทบาทของเขตพืน้ที่การศึกษา การเปลี่ยนแปลงสาระของสิ่งที่มุ่งประเมิน 
และเปลี่ยนชื่อจากการทดลองปฏิบติัราชการ เป็นการเตรียมความพรอ้มและการพฒันาอย่างเขม้
ของครูผู้ช่วยมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากการระบุหลักเกณฑ์เหล่านี  ้
ไวใ้นพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 

 

2.3 แนวคิดการพฒันาครูใหม่ของประเทศไทย 
2 .3 .1  หลักเกณฑ์ และวิ ธี การเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่ างเข้ม  

ต าแหน่งครูผูช้่วย ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว19 ลงวนัที่ 25 ตลุาคม 2561 
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง 

ครูผู้ช่ วย  ตามหนั งสื อส านักงาน  ก .ค .ศ . ที่  ศธ  0206.7/ ว19 ลงวันที่  25 ตุลาคม  2561  
(ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2561) 

เพื่ อให้การเตรียมความพร้อมแ ล ะพ ัฒ น า อ ย่า ง เ ข ้ม  ต า แ ห น ่ง  
ครูผู ้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน 
บรรลุตามความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู ้ค ว ามป ร ะพ ฤติ  คุณ ลักษณ ะ
เหมาะสม  และมีคณุภาพสง่ผลต่อผูเ้รียน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.ค.ศ.  
จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ ต าแหน่งครูผูช้่วย ดงันี ้

หลกัเกณฑ ์
1. การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาใหค้รูผูช้่วยมีความรู ้ความประพฤติ และคณุลกัษณะเหมาะสมในหนา้ที่
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่  ก.ค.ศ.ก าหนด และสามารถไปประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบติังานเพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเป็นครูที่ดี 
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2. ให้ ส่ ว น ราชก า รมี ห น้ าที่ ส่ ง เส ริม  ส นั บ ส นุ น ท รัพ ย าก ร 
การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร เอกสาร สื่อ และอ่ืน ๆ 
ใหแ้ก่สถานศกึษาทกุดา้น 

3. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัการบรรจแุละแต่งตัง้เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช้่วยเป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ไดร้บัการบรรจุ
และแต่งตัง้ นบัแต่วนัเขา้ปฏิบติัหนา้ที่ราชการ ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู 

กรณีครูผูช้่วยผูใ้ดลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจ าเป็นตอ้งรกัษาตัว
เป็นเวลานาน ลาป่วย เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือขณะ 
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ ารับ 
การเตรียมพล ใหน้บัวนัลาดงักล่าว รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้
ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบวัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตามจ านวนวนัลาที่เกินใหค้รบสองปี 

4. ใหก้ารเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้เป็นไปตามหลกัสตูร
ที่ก าหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์นี ้เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตน  
และการปฏิบติังานที่สง่ผลต่อคณุภาพของผูเ้รียน ดงัต่อไปนี ้

4.1 การมีวินยั คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.2 การมีสว่นรว่มการพฒันาในสถานศกึษาและชมุชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
4.3 การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ ปฏิบั ติ ในด้าน 

การจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย  
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.4 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เพื่อพฒันาการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน 

5. ให้ผู ้มี อ  านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ จ านวน 3 คน โดยมีองคป์ระกอบตามล าดบั ดงันี ้

5.1 ผูอ้  านวยการสถานศกึษา  ประธานกรรมการ 
5.2 ผูด้  ารงต าแหน่งครูในสถานศกึษา  กรรมการ 
5.3 ผูท้รงคณุวฒุิอื่นจากภายนอกสถานศกึษา กรรมการ 
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ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการท าหนา้ที่เป็นพี่เลีย้ง โดยใหค้ าปรกึษา 
สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะในหน้าที่
ความรบัผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ก รณี ไม่ มี ผู ้ ด  า ร งต า แห น่ งต าม ข้อ  5.1 ห รื อ ข้อ  5.2  
ในสถานศึกษาที่ครูผูช้่วยไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ แลว้แต่กรณี ใหแ้ต่งตัง้จากสถานศึกษาอ่ืนที่
อยู่ใกล้เคียงกัน เป็นกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มตามองค์ประกอบได้ 
ตามความเหมาะสม 

6. ใหค้ณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มมีหนา้ที่
พฒันาและประเมินผลการปฏิบติัตนและการปฏิบัติงานควบคู่กันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ทกุหกเดือน รวมสี่ครัง้ในเวลาสองปืตามแบบประเมินที่ ก.ค ศ. ก าหนด 

7. ผูท้ี่ผ่านการประเมินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้
ตอ้งมีผลการประเมินจากกรรมการทกุคน เฉลี่ยในแต่ละครัง้ ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 ตอ้งมีคะแนนในแต่ละดา้น ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 
ครัง้ที่ 2 ตอ้งมีคะแนนในแต่ละดา้น ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 
ครัง้ที่ 3 ตอ้งมีคะแนนในแต่ละดา้น ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 
ครัง้ที่ 4 ตอ้งมีคะแนนในแต่ละดา้น ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 

กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเข้มในแต่ละครัง้ต ่ากว่าเกณฑ์การประเมินที่  ก.ค.ศ. ก าหนด หากผู้มีอ  านาจ 
ตามมาตรา 53 เห็นว่าควรทบทวนการประเมินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  
ก็อาจให้คณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง  
และหากผลการประเมินยงัต ่ากว่าเกณฑก์ารประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยไม่สมควรใหร้ับราชการ
ต่อไปไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้หรือไม่ก็ตาม ใหผู้ม้ีอ  านาจ
ตามมาตรา 53 ด าเนินการเพื่อสั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการต่อไป 

8. เมื่อครูผู ้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครบ
สองปีแล้ว  ผลการประเมินผ่านตามเกณฑก์ารประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ใหส้ถานศึกษาเสนอ 
ผลการประเมินใหส้  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหรือส่วนราชการตน้สังกัดเพื่อน าเสนอต่อ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ แลว้แต่กรณี พิจารณาอนุมติัและใหผู้ม้ีอ  านาจตามมาตรา 3 ออกค าสั่ง
แต่งตัง้ครูผูช้่วยผูน้ัน้ใหด้  ารงต าแหน่งครูต่อไป แลว้แจง้ใหผู้น้ัน้ทราบ 
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วิธีการ 
1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิ เทศครูผู้ช่วยภายใน

สามสิบวนั นบัแต่วนัเขา้ปฏิบติัหนา้ที่ราชการ 
2. การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  

ตามหลกัเกณฑข์อ้ 5 ใหด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้
2.1 กรณี หน่วยงานการศึกษาที่ สังกัดเขตพื ้นที่ การศึกษา 

ด าเนินการดงันี ้
2 .1.1  ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู ้ด  ารงต าแหน่งครู

ใน สถานศึกษานั้นไปยังส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา แล้วให้ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา  
จดัสง่รายชื่อดงักลา่วไปยงัส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัเพื่อด าเนินการต่อไป 

2.1.2 ให้ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อ 
ผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ. 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

2.2 กรณีหน่วยงานการศึกษาที่มิได้สังกัดเขตพื ้นที่การศึกษา 
ด าเนินการดงันี ้

2 .2.1  ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู ้ด  ารงต าแหน่งครู
ในสถานศกึษานัน้ ไปยงัสว่นราชการตน้สงักดัเพื่อด าเนินการต่อไป 

2.2.2 ใหส้ถานศึกษาเสนอบญัชีเสนอรายชื่อผูท้รงคณุวฒุิอ่ืน
จากภายนอกสถานศึกษาไปยังส่วนราชการตน้สงักัดเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา  
ใหค้วามเห็นชอบ 

3. ให้ผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 5 แลว้แจง้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
หรือหน่วยงานการศกึษาที่มิไดส้งักดัเขตพืน้ที่การศึกษา แลว้แต่กรณี โดยเรว็ 

4. ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ด าเนินการดงันี ้

4.1 วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเขม้รว่มกบัครูผูช้่วยดว้ยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
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4.2 ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ  
และแนะน าการปฏิบัติหน้าที่เพื่อใหค้รูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและ  
การปฏิบติังานที่สง่ผลต่อคณุภาพของผูเ้รียนตามหลกัเกณฑข์อ้ 4 

4.3 มอบหมายให้คณะกรรมการตามหลัก เกณฑ์  ข้อ  5.2  
ท าหนา้ที่เป็นครูพี่เลีย้ง แนะน าการปฏิบติัตนและการปฏิบติังาน 

4.4 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โ ด ยมุ่ ง เ น ้น ก า รป ร ะ เมิน  
เพื่ อการพัฒนา  รวมสี่ครัง้ในเวลาสองปีตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

กรณีไม่สามารถประเมินการเตรียมความพร ้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู ้อ  านวยการสถานศึกษารายงานผู้มีอ  านาจตามมาตรา 53 
ทราบโดยเรว็ 

4.5 แจ้งผลการประเมิน โดยมี ข้อ เสนอแนะ จุด เด่น  จุดที่ 
ควรพัฒนา และข้อสังเกตจากการประเมินในแต่ละครั้งให้ครูผู้ช่วยทราบภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วนัที่ครบรอบการประเมิน แลว้ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษารายงานผูอ้  านวยการส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ แลว้แต่กรณีเพื่อน าเสนอผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 
ทราบ 

4.6 สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 
อย่างเข้ม ภายในสามสิบวัน นับแต่ครบสองปี แล้วให้รายงานส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา  
หรือหวัหนา้สว่นราชการ แลว้แต่กรณีเพื่อเสนอผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 พิจารณา 

5. ใหผู้ม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 ด าเนินการ ดงันี ้
5.1 ก รณ ีค รูผู ้ช ่ว ย ผู ้ใ ด เต รีย ม ค วาม พ ร ้อ ม แล ะพ ัฒ น า 

อย่าง เข ้มครบสองปีแล้วผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่  ก.ค.ศ. ก าหนด และ  
ผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าควรให้ผูน้ั้น รบัราชการต่อไป ให้น าเสนอ กศจ. หรือ  
อ.ก.ค.ศ ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลว้แต่กรณี พิจารณาอนุมัติ และใหผู้ม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่ง
แต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้นั้นให้ด ารงต าแหน่งครูในวันถัดจากวันครบก าหนดการเตรียมความพรอ้ม  
และพฒันาอย่างเขม้ แลว้แจง้ใหผู้น้ัน้ทราบ 

5.2 กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดมีผลการประเมินการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 
พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรใหผู้น้ั้นรบัราชการต่อไป ใหแ้จง้ผลการประเมินและความเห็นใหผู้น้ั้น



  77 

ทราบ และให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานภายในห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รบัแจ้งผล 
การประเมิน และหากพิจารณาแล้วยังเห็นว่าไม่สมควรใหผู้น้ั้นรบัราชการต่อไป ก็ใหส้ั่งใหผู้น้ั้น  
ออกจากราชการและแจง้ค าสั่งใหผู้น้ัน้ทราบ 

6. ส าหรบัผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2561 ให้เตรียม 
ความพร้อมและพัฒ นาอย่ างเข้ม  ตามหนั งสื อส านักงาน  ก .ค .ศ . ที่  ศธ  0206.2/ว 20  
ลงวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 

7. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี ้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค .ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่  
25 ตลุาคม 2561 

หลกัการ 
1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ ได ้

รบัการบรรจุและแต่งตั้งใหเ้ขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  
ครูผูช้่วย เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอ้มที่จะแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งครู ตามหลัก เกณฑ ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จึงไดก้ าหนดหลกัสตูรการพฒันาส าหรบัครูผูช้่วย 

2. การพัฒ นาค รูผู้ช่ วยตามหลักสูตรที่  ก .ค .ศ. ก าหนดนี ้ 
เป็นการพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและ  
มีการประเมินผลการพฒันาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วตัถปุระสงค ์
เพื่ อเตรียมความพร้อมและเพิ่ มพูนความรู้ ความสามารถ  

ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได ้

โครงสรา้งหลกัสตูร 
หมวดท่ี 1 วินยั คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอน 
หมวดท่ี 3 การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
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หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชน 
การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

หมวดท่ี 5 ทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลั 
สาระการพฒันา 

หมวดท่ี 1 วินยั คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1 วินยัและการรกัษาวินยั 
1.2 คณุธรรม จรยิธรรม 
1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู 
1.6 จิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพครู 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอน 
2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร ม าตรฐานการ เรียน รู ้ แล ะ

ตัวชี ้วัดผลการเรียนรู ้
2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และสง่เสรมิกระบวนการคิด 
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

สง่เสรมิกระบวนการคิด 
2.4 การเลือก หรือสร้าง หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และ 

แหลง่เรียนรู ้
2.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

หมวดท่ี 3 การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
3.1 การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้
3.2 ระบบดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน 
3.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู ้ เรียนมีคุณ ธรรม  จริยธรรม 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีงาม 
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หมวดที่  4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในส ถ า น ศ ึก ษ า แ ล ะ
ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

4.1 การท างานเป็นทีม 
4.2 งานกิจกรรมตามภารกิจบรหิารงานของสถานศกึษา 
4.3 ชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

หมวดท่ี 5 ทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลั 
5.1 ทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพฒันาตนเอง 
5.2 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

ผูเ้รียน 
5.3 ทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสื่อสาร 

รายละเอียดหลกัสตูร 
หมวดท่ี 1 วินยั คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1 วินยัและการรกัษาวินยั 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 

และการประพฤติปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัทางวินยั และไม่ฝ่าฝืนขอ้หา้ม ตามที่ก าหนดไว ้
เนือ้หา ประกอบด้วย1) วินัยต่อตนเอง ผูเ้รียน ต าแหน่ง

หน้าที่  ผู ้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ประชาชน  และประเทศชาติ 2) วินัยและการรักษาวินัย 
ของทางราชการ และ 3) กฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 

1.2 คณุธรรม จรยิธรรม 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 

และประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาที่ตนนบัถือและจารีตประเพณีของสงัคม 
เนื ้ อ ห า  ป ระก อบ ด้ ว ย 1) ห ลั ก ธ รรม ขอ งศ าสน า  

2) จารีตประเพณีของสังคม 3) คุณธรรม จริยธรรม ส าหรบัขา้ราชการครู และ 4) บทบาทหน้าที่
ของขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 

1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 

และประพฤติปฏิบติัตนตามมาตรฐานการปฏิบติังาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เนือ้หา ประกอบด้วย1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ  

2) จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1.4 การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 

และด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื ้อหา  ประกอบด้วย  1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ 2) การน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้พื่อการด ารงชีวิต 
1.5 จิตวิญญาณความเป็นครู 

วัตถุป ระสงค์  เพื่ อ ให้ค รูผู้ช่ วยมี ความใฝ่ รู ้ ค้ นหา 
สรา้งสรรค ์ถ่ายทอด ปลกูฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ของผูเ้รียน เพื่อนรว่มงานและสงัคม 

เนื ้อหา  ประกอบด ้วย  กิจกรรมส่ง เสริม  การใ ฝ่ รู ้ 
ค้นหา สรา้งสรรค ์ถ่ายทอด ปลกูฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ของผูเ้รียน เพื่อนรว่มงานและสงัคม 

1.6 จิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพครู 
วัตถุป ระสงค์  เพื่ อ ให้ค รูผู้ช่ วยประพฤติปฏิบั ติตน 

โดยมีจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อผูเ้รียน และวิชาชีพครู 
เนื ้อหา ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเสริมสรา้งการสร้าง

จิตส านึก ความรบัผิดชอบต่อผูเ้รียน และ 2) กิจกรรมเสริมสรา้งการสรา้งจิตส านึก ความรบัผิดชอบ
ต่อวิชาชีพครู 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอน 
2.1 การวิเคราะหห์ลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัด

ผลการเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่ วยมีความรู้ความสามารถ 

ในการวิเคราะหห์ลกัสตูรมาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีว้ดัผลการเรียนรู ้
เนือ้หา ประกอบดว้ย 1) หลกัสูตรแกนกลาง 2) หลกัสูตร

สถานศกึษา และ 3) หลกัการวิเคราะหห์ลกัสตูร ตวัชีว้ดัผลการเรียนรู ้และค าอธิบายรายวิชา 
2.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นเรียนเป็นส าคัญ  

และสง่เสรมิกระบวนการคิด 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการจัดหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เกิดกระบวนการ
เรียนรู ้กระบวนการคิดและสอดคลอ้งมาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีว้ดัผลการเรียนรู ้
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เนือ้หา ประกอบด้วย 1) การออกแบบหน่วยการจัดการ
เรียนรู ้และ 2) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้

2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
และสง่เสรมิกระบวนการคิด 

วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความ เข้าใจ  
และสามารถจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด สอดคลอ้ง
กบัแผนการจดัการเรียนรู ้

เนื ้อหา ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียน
สาม ารถส ร้า งองค์ค วาม รู้  2) การจัดการเรียน รู้โดยวิ ธีปฏิ บั ติ  3) การจัดการเรียน รู ้ 
ที่ เน้นกระบวนการคิด  และ 4) การจัดการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ผู ้เรียนสร้างนวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนรูอ่ื้น ๆ ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.4 การเลือก หรือสรา้ง หรือพฒันาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู ้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรูค้วามเข้าใจและ 
มีความสามารถในการเลือกหรือสรา้ง หรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้ 
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู ้

เนื ้อหา  ประกอบด้วย  1) นวัตกรรม  สื่ อการเรียน รู ้ 
2) แหลง่เรียนรู ้และ 3) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

2.5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความ เข้าใจ  

มีความสามารถสรา้งเครื่องมือวัดและประเมินผล สอดคล้องกับตัวชีว้ัดผลการเรียนรู ้มีการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจรงิดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เนื ้อห า  ประกอบด้วย  1) การวัด และป ระ เมิ นผล 
ตามหลักสูตรแกนกลาง  2) การประเมินผลตามสภาพจริง และ 3) การสร้างเครื่องมือวัด 
และประเมินผลที่มีคณุภาพ 

หมวดท่ี 3 การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
3.1 การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

วตัถปุระสงค ์เพื่อใหค้รูผูช้่วยมีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถ
จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัและมีความสขุ 
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เนื ้ อ ห า  ประกอบด้ วย  1) การจั ดสภ าพ แวดล้ อม 
และบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และ 2) การจดัสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและมีความสขุ 

3.2 ระบบดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรูค้วามเข้าใจและ

สามารถด าเนินการตามระบบดแูลช่วยเหลือผูเ้รียน 
เนือ้หา ประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน

เป็นรายบคุคล 2) การจดัท าสารสนเทศของผูเ้รียน และ 3) การแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน 
3.3 การอบรมบ่มนิสัยให้ผู ้ เรียนมีคุณ ธรรม  จริยธรรม 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีงาม 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 

และทักษะการจัดกิจกรรมที่ เก่ียวกับการอบรมบ่มนิสัยให้ผู ้เ รีย นมีค ุณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร ร ม  
คุณลักษณะอนัพงึประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีงาม 

เนือ้หา ประกอบด้วย 1) การจัดกิจกรรมอบรมบ่มนิสัย 
ให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม  2) การอบรม 
บ่มนิสยัใหผู้เ้รียนมีคณุธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีงาม สอดแทรก  
ในการจดัการเรียนรู ้และ 3) การจดักิจกรรมปลกูฝังความเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุใหแ้ก่ผูเ้รียน 

หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชน 
การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

4.1 การท างานเป็นทีม 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรูค้วาม เข้าใจใน 

การท างานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติตนในการท างานเป็นทีมใหส้  าเร็จ เพื่อเป้าหมายร่วมกัน  
ในการพฒันาสถานศกึษา 

เนื ้อหา ประกอบด้วย 1) หลักการท างานเป็นทีม  และ  
2) การพฒันาทีมงาน 

4.2 งานกจิกรรมตามภารกิจบรหิารงานของสถานศกึษา 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความ เข้าใจ 

ภาระงานของสถานศกึษาและมีสว่นรว่มปฏิบติังานที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเหมาะสม 
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เนือ้หา ประกอบดว้ย 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานบริหาร
วิชาการ 3) งานกิจการนกัเรียน 4) งานบรหิารงบประมาณ และ 5) งานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

4.3 ชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์  เพื่ อให้ครูผู้ช่ วยมี ความรู้ความ เข้าใจ  

เห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูต้ามหลักการของชุมชน
การเรียนรูท้างวิชาชีพ 

เนือ้หา ประกอบดว้ย 1) ชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ และ  
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

หมวดท่ี 5 ทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลั 
5.1 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

ตนเอง 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความ เข้าใจ 

และทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพฒันาตนเอง 
เนื ้อหา ประกอบด้วย 1) การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของตนเอง และสถานศกึษา 2) การใชภ้าษาเพื่อพฒันาตนเอง 
และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพฒันาตนเอง 

5.2 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา
ผูเ้รียน 

วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

เนือ้หา ประกอบด้วย 1) การใชภ้าษาเพื่อจัดการเรียนรู ้
ที่เหมาะสมกับผูเ้รียน สอดคลอ้งกับเนือ้หาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ และ 2) การใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัเพื่อการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระ มาตรฐานการเรียนรู ้

5.3 ทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจ 

และสามารถใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสื่อสารในการปฏิบติังาน 
เนื ้อหา ประกอบด้วย  1) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ในการปฏิบติังาน และ 2) การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสื่อสารในการปฏิบติังาน 
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2.3.2 หลกัสตูรการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ครูผูช้่วยก่อนแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งครู โดยยดึถือภารกิจและพืน้ที่ปฏิบติังานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 
การจัดท าหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มค รูผู้ช่ วย ก่อนแต่งตั้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งครู โดยยึดถือภารกิจและพื ้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดศ้ึกษาเรียนรู ้ใชเ้ป็นคู่มือในการด าเนินการ
พัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ และเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้ศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางต าแหน่งและวิทยฐานะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการเข้ารบัการพัฒนาเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพ ด้วยระบบ  
ที่มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ องค์ความรูต่้าง ๆ ที่จ  าเป็นและส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่  
ตามบริบทในแต่ละต าแหน่งและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถเรียนรูไ้ด้ตามกระบวนการของการพัฒนาทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการและ
ความสนใจต่อการยกระดับคณุภาพของตนเอง และสามารถน าองคค์วามรูไ้ปสู่การจัดการเรียนรู้
ยกระดบัคณุภาพของผูเ้รียน 

1. หลักการและเหตุผล พระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 
ตามมาตรา 56 บญัญัติใหม้ีการพฒันาผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้ใหเ้ขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง มาตรา 50 
ใหท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น แต่ถ้าผูใ้ดไดร้บัการบรรจุและแต่งตั้ งในต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย ให้ผู ้นั้นเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งครู ถา้ในระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ที่ราชการหรือเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ 
แลว้แต่กรณี ผูม้ีอ  านาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใ้ดมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู ้หรือไม่มีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลอง
ปฏิบัติหนา้ที่ราชการหรือเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑท์ี่ ก .ค.ศ. ก าหนด 
โดยไม่ควรใหร้บัราชการต่อไป ก็ใหส้ั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการได ้ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลอง
ปฏิบติัหนา้ที่ราชการ หรือเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้หรือไม่ก็ตาม ถา้พน้ก าหนดเวลา
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ทดลองปฏิบติัหนา้ที่ราชการหรือเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ดังกล่าวแลว้ ผูม้ีอ  านาจ
ตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่า ควรใหผู้น้ัน้รบัราชการต่อไป ก็สั่งใหผู้น้ัน้ปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่ง
หรือวิทยฐานะที่จะไดร้บัแต่งตัง้ต่อไป และใหร้ายงานหวัหนา้หมวดราชการผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศกึษา แลว้แต่กรณี 

2. วตัถปุระสงค ์ประกอบดว้ย 1) เพื่อเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่าง
เข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก .ค.ศ. ก าหนด  
2) เพื่อเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะ ตามสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงานในการจดัการเรียน
การสอน ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพค รูให้กับผู้ได้รบัการบรรจุ
แต่งตัง้เป็นครูผูช้่วย และ 3) เพื่อพฒันาครูผูช้่วยใหม้ีโอกาสไดร้บัการพฒันาโดยทั่วถึงเท่าเทียมกนั
ตามศกัยภาพโดยไม่ทิง้หอ้งเรียน 

3. กรอบการพัฒ นา ประกอบด้วย  1) พัฒ นาตน เองด้วยระบบ  
TEPE Online เพื่อเสริมความรู ้ทักษะ เจตคติ ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน 
ในการจดัการเรียนการสอน ดว้ยหลกัสูตรการปฏิบติังานและการปฏิบติัตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ตามหลักสูตรการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ด้วยวิธีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื ้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ในหนา้ถัดไป 2) พัฒนาเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ ระหว่างปฎิบัติราชการ 
ในต าแหน่งครูผู้ช่วย นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ ราชการก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

4. วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้า 
รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง ด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้

4.1 ส มั ค ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก  TEPE Online ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ์
http://www.tepeonline.org โดยกรอกข้อมูลรายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ตามความเป็นจรงิ 

4.2 ใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศกึษาดว้ยระบบ TEPE Online  

4.3 จัดท าแผนพัฒ นาตน เองเป็ น รายบุ คคล  (ID Plan) และ 
แฟ้มสะสมการพฒันารายบคุคล (Portfolio) ดว้ยระบบ TEPE Online  
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4.4 ด า เนิ น ก ารพัฒ น าด้วยตน เอ ง ได้ทุ ก ส ถ านที่  ทุ ก เวล า 
ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org โดยเลือกวัตถุประสงค์และหลักสูตรการพัฒนา 
เพื่อเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้โดยท าการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนาประจ า
บทเรียนตามขัน้ตอน 

4.5 พบกลุ่มโดยใชร้ะบบชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) ควบคู่กบัการพฒันา  

4.6 ทดสอบ เพื่ อ รับ รองความ รู้ของแ ต่ละหมวด  (หมวดที่  1  
และหมวดที่ 2) ดว้ยระบบ TEPE Online 

4.7 จดัท าแผนงานโครงการ หรือชิน้งานเพื่อพฒันางานในหนา้ที่ตาม
บทเรียนแต่ละหมวด (หมวดที่  1) เพื่อประเมินผลการพัฒนา ส่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากสถานศกึษาตน้สงักดัเพื่อประเมินผลการพฒันา  

4.8 เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบรับรองความรู ้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
จึงสามารถขอรบัเอกสารหรือวฒุิบตัรรบัรองความรูไ้ดจ้ากระบบ  

4.9 ด าเนินการพัฒนาเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ดว้ย
วิธีการอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง 
ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศกึษา พ.ศ.2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ในต าแหน่งครูผูช้่วย  

6. ระ ย ะ เวล าก า รพ ัฒ น า  ผู เ้ข า้ ร บั ก า รพ ัฒ น าจ ะต อ้ ง เข า้ ร บั 
การพัฒนาดว้ยระบบ TEPE Online อย่างสม ่าเสมอและตอ้งพฒันาดว้ยตนเอง โดยจะตอ้งศึกษา
ให้ครบตามหลักสูตรทุกรายวิชา และทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ ไม่เกินระยะเวลา 60 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเปิดระบบการพัฒนา หากเกินระยะเวลาดังกล่าว  
จะถือว่าไม่ผ่านการพัฒนาเนื่องจากหมดอายุการพัฒนา และจะตอ้งสมัครเขา้รบัการพัฒนาใหม ่
ในรุน่ถดัไป 

7. การประเมินผลการพัฒนา ผู้เข้ารบัการพัฒนาจะต้องผ่านประเมิน
ความรู ้การพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ยระบบ TEPE Online และจะตอ้ง 
มีผลการประเมินไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 

8. เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา การประเมินผลการพัฒนา 
แบ่งออกเป็น 2 หมวด รวม 13 รายวิชา ดงันี ้ 
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หมวดที่ 1 การปฏิบติัตน จ านวน 6 รายวิชา (100 คะแนน) ประกอบดว้ย 
1) วินยั คณุธรรม จริยธรรม ส าหรบัขา้ราชการครู 2) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 4) การพฒันาตนเอง 5) การพฒันาบุคลิกภาพ และ 6) การด ารงชีวิตที่
เหมาะสม 

หมวดที่ 2 การปฏิบติังาน จ านวน 7 รายวิชา (100 คะแนน) ประกอบดว้ย 
1) ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมายระเบียบในการปฏิบติังานในหนา้ที่ 2) การจดัการเรียนรู ้3) การพฒันา
ผู้เรียน 4) การพัฒนาวิชาการ 5) การพัฒนาสถานศึกษา 6) ความสัมพันธ์กับชุมชน และ 7) 
ภาษาองักฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 

9. ผูเ้ขา้รบัการพัฒนาจะตอ้งด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนและกรอบ
การพฒันา ประกอบดว้ย 1) ผูเ้ขา้รบัการพฒันาตอ้งศึกษาอบรมใหค้รบทัง้ 2 หมวด 2) ตอ้งศึกษา
อบรมด้วยตนเองและศึกษาตามขั้นตอนตามบทเรียน  3) พบกลุ่ม โดยใช้ระบบชุมชน 
การเรียน รู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) ควบคู่ กับการพัฒ นา  
4) จัดท าแผนงานโครงการ หรือชิ ้นงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ตามบทเรียนแต่ละหมวด  
(หมวดที่  1 และหมวดที่ 2) เพื่อประเมินผลการพัฒนา ส่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรองที่ได้รับ 
การแต่งตัง้เพื่อประเมินผลการพัฒนา 5) ผูเ้ขา้รบัการพัฒนา ตอ้งไดค้ะแนนรวมจากการทดสอบ 
(Post-Test) เพื่ อรับรองความ รู้ของแต่ละหมวด (หมวดที่  1 และหมวดที่  2) ด้วยระบบ  
TEPE Online, การพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ควบคู่กับการพัฒนาและการประเมินแผนงานโครงการ หรือชิ ้นงาน  
เพื่ อพัฒนางานในหน้าที่ ตามเนื ้อหาในการพัฒนาที่ จัดส่ง ทั้ง 2 หมวด ในแต่ละหมวด 
ต้องได้คะแนนรวม ดังนี ้ หมวดที่  1 การปฏิบั ติตน ไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 75 และหมวดที่  2  
การปฏิบติังาน ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ทัง้นีค้ะแนนเฉลี่ยรวมทัง้หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 ตอ้งไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 6) จัดส่งแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID Plan) และ 
แฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ด้วยระบบ TEPE Online และ 7) ผูผ้่านการพัฒนา
ตอ้งมีผลการประเมินแผนงานโครงการ หรือชิน้งานผ่านทัง้ 2 หมวด ผูไ้ม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ใหย้ื่นความประสงคเ์ขา้รบัการพฒันาใหม่นบัแต่วนัที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑก์ารพฒันา  

สรุปการพัฒนาครูใหม่ของส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษ า (ก .ค .ศ .) เกณ ฑ์ก ารเตรียมความพ ร้อม อย่ าง เข้ม  แบ่ ง เป็ น  5 หมวด  
คือ 1) หมวดวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) การจัดการเรียนการสอน  
3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การมีส่วนร่วมพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู ้ 
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5) ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยก าหนดแบบบันทึกการประเมินเป็น 2 ด้าน  
คือ ดา้นการปฏิบัติตน 40 คะแนน และดา้นการปฏิบติังาน 60 คะแนน ใหม้ีการประเมินต่อเนื่อง 
ทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งในเวลาสองปี ก าหนดคะแนนครั้งละ 100 คะแนน ปีแรกเกณฑ์ผ่าน 
ร้อยละ 60 และปีที่  2 เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 ส าหรับหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเขม้ครูผูช้่วยก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู ยึดภารกิจและพืน้ที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online ที่ มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนาที่สอดคลอ้งกับต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ โดยใหค้รูผูช้่วยไดพ้ัฒนาตนเอง
ด้วยระบบ TEPE Online จนครบตามหลักสูตรทุกรายวิชา และทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ ์ 
ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่เปิดระบบพฒันา 

แนวคิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ของ ก.ค.ศ. 
1. กระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ของ ก.ค.ศ. 

พระราชด ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  3 ปี 2562 ว่า  
“ครู คือ ปัจจัยส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ครู คือ มนุษยท์ี่สามารถสรา้ง 
แรงบนัดาลใจใหเ้ด็กนกัเรียนที่จะพฒันาคณุลกัษณะของตนเองและสรา้งค่านิยมต่าง ๆ ใหเ้กิดขึน้ 
ไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ สามารถมาแทนที่ครูได ้ดว้ยเหตุผลดังกล่าว นั่นคือว่าท าไมครูที่ดีจึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ได้ ด้วยการพัฒนาพวกเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสามารถ  
ทัง้ในระดับชาติและระดับเป็นพลเมืองของโลกดว้ย" พระองคท์รงเล็งเห็นถึงความส าคัญของครู  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานของสงัคม ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาการศึกษาได้เตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มให้กับครูใหม่  ก าหนดวัตถุประสงค์ในหลักสูตรในการพัฒนา 
อย่างเข้มเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย  
ดา้นการปฏิบติังานในวิชาชีพครูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวนัที่ 25 ตลุาคม 2561 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด
แนวคิดในการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ใหก้ับครูใหม่ โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก .ค.ศ .  
ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวนัที่ 25 ตลุาคม 2561 (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ เพื่อใหก้ารเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ 
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ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เป็นไปอย่างมี ระบบ  
เป็นมาตรฐาน บรรลุตามความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติ 
คณุลกัษณะเหมาะสม และมีคณุภาพสง่ผลต่อผูเ้รียน อาศยัอ านาจ ตามมาตรา 19 (4) และมาตรา 
56 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และ 
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ เตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ 
ต าแหน่งครูผูช้่วย และยังก าหนดหลักสูตรแนบเอกสารท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความ
พรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก .ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 
วนัที่ 25 ตลุาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หลักการ การเตรียมพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ ต าแหน่งครูผูช้่วย ตามหนังสือ
ส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 วนัที่ 25 ตลุาคม 2561 ประกอบดว้ย การเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาอย่างเขม้ ส าหรบัครูผูช้่วยที่ไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้ใหเ้ขา้รบัขา้ราชการเป็นขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช้่วย เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอ้มที่จะแต่งตั้ง  
ใหด้ ารงต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเป็นการพัฒนาในระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รบัการบรรจุและแต่งตั้งและมีการประเมินผลการพัฒนา  
ในระยะเวลาที่ก าหนด 

วัตถุประสงค ์เพื่อเตรียมความพรอ้มและเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ทักษะ  
เจตคติและบุคลิกลกัษณะของครูผูช้่วย ดา้นการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นครูที่ดีได ้

โครงสรา้งหลักสูตร ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่  1 วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน หมวดที่ 3 การบริหาร
จัดการในชั้นเรียน หมวดที่  4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ และหมวดที่  5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแต่ละหมวดมีสาระ 
การพฒันาดงัต่อไปนี ้

หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดว้ย 
วินัยและการรกัษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตส านึกความรบัผิดชอบในวิชาชีพครู 

หมวดที่  2 การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้วัดผลการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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และส่งเสริมกระบวนการคิด การเลือก หรือสรา้งหรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้  
และการวดัประเมินผลการเรียนรู ้

หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบดว้ย การจัดสภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู ้เรียน  
มีคณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และค่านิยมที่ดีงาม 

หมวดที่  4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ ประกอบดว้ย การท างานเป็นทีม งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
และชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

หมวดที่  5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ทักษะ 
การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเอง ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทั ล 
เพื่อพฒันาผูเ้รียน และทกัษะการใชภ้าษาและเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสื่อสาร 

สรุปได้ว่า กระบวนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ข องส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คือ ใหม้ีการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเขม้ครูผู้ช่วย ตามโครงสรา้งหลักสูตร 5 หมวด ได้แก่ 1) หมวดวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) หมวดการจดัการเรียนการสอน 3) หมวดการบริหารจัดการ
ชั้น เรียน 4) หมวดการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และ   
5) หมวดทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล  มีคณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ 
เป็นพี่ เลี ้ยงให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แนะน าการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน  
จัดให้มี การประเมินผลควบคู่กัน เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่ องทุก  ๆ 6 เดือน ในเวลา 2 ปี  
เมื่อครูผู้ช่วยผ่านการประเมินให้สถานศึกษาเสนอชื่อไปยังส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา 
และส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามล าดบั จากนัน้ใหส้ถานศึกษา
จดัปฐมนิเทศครูผูช้่วยภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่เขา้ปฏิบติัราชการ 

 

2. ปัญหาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่และแนวทางแก้ไขในปัจจุบัน 
การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  

ก าหนด มีขอบข่ายหลายประเด็นที่ควรศึกษาและน ามาพิจารณาแก้ไข เพื่อความเหมาะสม  
(วรรณดี์  แสงประทีปทอง, 2551, น. บทคดัย่อ) ผลการวิจยัพบว่า  

1. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  หลักเกณฑ ์
ที่ก าหนดให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย  เป็นระยะเวลาสองปี  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  ท าหน้าที่พัฒนาและ
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ประเมินครูผูช้่วยนั้น การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูผูช้่วยก าหนดการพัฒนาในระยะเวลา  
2 ปี  อาจท าให้เป็นภาระงานของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   
โดยเฉพาะกรรมการที่มาจากผูท้รงคุณวุฒิ  นอกจากนีก้ารประเมินเป็นระยะๆ สามเดือนต่อครัง้ 
ในช่วงเวลา 2 ปี ท าใหเ้กิดภาระงานอย่างมากต่อครูผูช้่วยและคณะกรรมการ  และจากการส ารวจ
ปัญหาเก่ียวกับหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  พบว่าระยะเวลา 
การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มสองปีเป็นช่วงเวลาที่นานเกินไป  ควรปรับลดลง 
เหลือ 1 ปี โดยมีการประเมิน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

2. วิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา 
ครูผู้ช่วยพบว่า ในการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  หลักสูตรการเตรียมความพรอ้ม 
และพัฒนาอย่างเข้ม  แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  แบบสรุปผล 
การประเมิ น  การเตรียมความพร้อมและพัฒ นาอย่ างเข้ม  รวมทั้ งคู่ มื อการประเมิ นผล 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มอบให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้องทราบและน าไปปฏิบัติ  
ซึ่งในการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ คณะกรรมการแต่ละคณะจะเป็นผูด้  าเนินการ ทั้งนี ้
ส  านักงานเขตพื ้นที่ การศึ กษาบางแห่ งมี การปฐมนิ เทศ  แนะน าแนวปฏิบั ติ ในการเตรียม 
ความพร้อมและพั ฒ นาอย่ างเข้ม  การปฏิ บั ติ ของแต่ ละเขตพื ้ นที่ อาจแตกต่ างกั น ไป  
ซึ่งพบจากงานวิจัยว่า แนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยแต่ละคน
แตกต่างกัน  เช่ น  ครูผู้ช่ วยบางคนให้ข้อมู ลว่ าได้ รับคู่ มื อปฏิ บั ติ จากเขตพื ้นที่ การศึ กษา  
บางคนบอกว่าไม่ได้รับ ครูผู้ช่วยบางคนให้ข้อมูลว่าไม่ทราบวิธีการประเมินครูผู้ช่วย ซึ่งแสดงให ้
เห็นว่าในการเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้มีการด าเนินการที่หลากหลาย ไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั ซึ่งอาจสง่ผลใหม้าตรฐานการเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้แตกต่างกนั 

3. หลักสูตรการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  หลักสูตรการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้มีเนือ้หาประกอบด้วย  2 องคป์ระกอบ หรือ 2 หมวด กล่าวคือ 
หมวดที่  1 การปฏิบัติตน  ประกอบด้วย  1) วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ส าหรับข้าราชการครู  
2) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 4) การพัฒนาตนเอง  
5) การพัฒนาบุคลิกภาพ  และ  6) การด ารงชีวิตที่ เหมาะสม  หมวดที่  2 การปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การพัฒนาวิชาการ 4) การพัฒนา
สถานศึกษา  และ  5) ความสัมพันธ์กับชุมชน  เนื ้อหาของหลักสูตรครอบคลุมความ รู ้
และคุณลักษณะของครูที่ ดี คุณลักษณะของครูที่ ดีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
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พ .ศ . 2542 คือมุ่ งพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  ทั้งนี ้  จากการวิ เคราะห์หลักสูตรพบว่า  
หลังการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  ครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินก็น่าจะมีความรู  ้
ความสามารถ  เจตคติ  และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ  ทั้งการปฏิบัติตนและ 
การปฏิบติังานที่เหมาะกบัวิชาชีพครู  

เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติพบว่า  การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม 
มีการปฏิบติัที่หลากหลาย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะไม่มีคู่มือหรือแนวปฏิบติัในการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเข้ม  ท าให้การปฏิบัติขึน้อยู่กับประสบการณ์และการตีความของผู้เก่ียวข้อง  
วิธีการพัฒนาครูผูช้่วยมีหลากหลายวิธีการ ส่วนใหญ่ใชก้ารใหป้ฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และการศึกษาดว้ยตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการพัฒนาครูที่ว่าการทดลองปฏิบติังานสอน
เป็นสิ่งจ าเป็นในการสรรหาครู การที่ครูจะไดร้บัใบอนุญาตประกอบการสอน ครูจ าเป็นตอ้งแสดง
ความสามารถในการทดลองสอนตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อจะไดค้รูใหม่ที่มีศกัยภาพตามเกณฑ ์
ยงัเป็นการพฒันาครูระหว่างทดลองปฏิบติัราชการ ซึ่งประเทศต่างๆ ใชก้ารทดลองปฏิบติัราชการ
ในการพัฒนาครู แต่ก็พบจากครูผูช้่วยบางคนว่า การใหค้ าแนะน านิเทศไม่ตรงกับสิ่งที่ตอ้งการ  
ตอ้งใชว้ิธีการศึกษาดว้ยตนเองเป็นหลัก ดังนั้นหากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ได้จัดท าแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ก็จะท าให้การเตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ขา้ราชการครูบรรจุใหม่มีแนวทางที่ชัดเจนขึน้  และส านักงาน 
เขตพื ้นที่การศึกษาจัดท าคู่มือการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มขึน้ใช้ในเขตพื ้นที่
การศึกษาเดียวกัน โดยให้ครูผูช้่วยและคณะกรรมการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  
ใชเ้ป็นคู่มือการปฏิบัติ จะท าใหก้ารเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ครูผูช้่วยในเขตพืน้ที่
การศึกษาเดียวกันชัดเจนไดม้าตรฐาน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจช่วยลดภาระงาน 
ของครูผูช้่วย และคณะกรรมการประเมินใหน้อ้ยลง 

สรุป การด าเนินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูผูช้่วยอย่างเขม้ตามหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่  ก.ค.ศ.ก าหนด พบว่าประสบปัญหาที่ยังต้องได้รบัการแก้ไข หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาบางแห่ง  ตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  ยังขาดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ 
ในบทบาทหน้าที่ที่ร ับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้ม  
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ดังนัน้ เพื่อใหห้น่วยงานหรือผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ 
ไดม้ีคู่มือแนวปฏิบัติใชใ้นการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกตอ้งเดียวกัน  ตามหลักเกณฑ ์
และวิ ธีการที่  ก .ค .ศ .ก าหนด  หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ  จึ งควรได้จัดท าคู่ มื อด าเนินการ  
ส าหรบัการเตรียมพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ขึน้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั 
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ระบบการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 
1. แนวคิดของ European Commission Directorate-General for Education and 

Culture และแนวคิดระบบการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ของไทย 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิด 

European Commission Directorate-General for Education and Culture เรื่ อ ง  Developing 
coherent and system-wide induction programmes for beginning teachers : a handbook 
for policymakers (European Commission, 2010, pp. 16-21) การออกแบบการทดลองงาน
ของครูใหม่  (The design of induction programmes) จะมุ่ งเน้นองค์ประกอบหลักที่ ช่ วยสร้าง
ความสมัพนัธแ์ละแผนการทดลองงานแบบกวา้ง ๆ ประกอบดว้ย 

1.1 ระบบครูพี่เลีย้ง (A mentoring system) 
ระบบครูพี่เลีย้งนีเ้ป็นระบบเริ่มตน้ที่จะตอ้งท าความเขา้ใจ ยกตัวอย่างเช่น  

ครูที่มีประสบการณใ์หค้ าแนะน าและมีหนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบต่อการใหค้ าแนะน า ความช่วยเหลือ
กับครูใหม่ไม่ว่าจะเป็นการยื่นข้อเสนอในการสนับสนุนส่วนบุคคล ระดับอารมณ์และระดับ  
ความเป็นมืออาชีพ การปฏิบัติตนสู่ความเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น  
ระบบการใหค้ าแนะน า การฝึกอบรม การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการใหค้ าปรกึษา 
เป็นตน้ (Boice, 1992) พบว่าการใหค้ าปรกึษาที่เป็นทางการ โดยผ่านการประชุมที่จดัขึน้เป็นปกติ
สม ่าเสมอ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการใหค้ าปรกึษา ครูพี่เลีย้งนัน้มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการให้ค าปรึกษา ครูพี่ เลีย้งนั้นมีความส าคัญมากหรืออาจจะ  
มากที่สดุก็ว่าได ้ซึ่งอยู่ในองคป์ระกอบของการเริ่มตน้ในแผนงานนี ้แต่พวกเขาตอ้งรกัษามาตรฐาน
ใหอ้ยู่ภายใตว้ิสยัทศัน ์หลกัการและโครงสรา้งของแผนปฏิบติัการเบือ้งตน้ทัง้ระบบ (Wong, 2004) 

กุญแจส าคัญ อีกอย่างหนึ่ งในการเป็นครูพี่ เลี ้ยงที่ มีประสิทธิภาพ 
คือ “ช่วยเหลือ” และ “ประเมิน” (Nemser, 1996) มีหลักฐานสนับสนุนครูผู้เริ่มต้น (ครูใหม่ )  
ส่วนใหญ่ เลือกที่จะเล่าถึงปัญหาและขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ ไม่ ได้มีส่วนเก่ียวข้องใน  
การแก้ไขปัญหาหรือการให้ค าแนะน าในบริบทนั้นโดยตรง ถ้าบริบทนั้นเก่ียวกับการตัดสินใจ  
ที่เก่ียวกับทัศนคติ การถามเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยผูถ้ามรูส้ึกปลอดภัย หรือปัญหาย่อยอ่ืน 
(Galvez-Hjornevik, 1985) ดว้ยเหตผุลเหล่านี ้ครูพี่เลีย้งไม่ควรจะมีส่วนรว่มในการปรกึษาหารือที่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องของค่าจา้งการต่ออายงุานหรือการต่อสญัญาการจา้งงาน 

เนื่ องจากมีความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดระหว่างค รูใหม่กับค รูพี่ เลี ้ยง  
และเป็นเพราะ 'สารเคมี' ระหว่างครูพี่เลีย้งกับครูใหม่มีความส าคัญอย่างยิ่ง การจับคู่ครูพี่เลีย้ง  
กับครูใหม่อย่างรอบคอบระมัดระวังก็เป็นสิ่งส าคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันเรื่องบุคลิกภาพ  
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หรือวิธีการที่อาจเกิดขึน้ได้ เป็นเรื่องส าคัญที่ว่าครูใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ทางเลือกจาก 
ครูพี่ เลี ้ยงของตนเองเป็นแนวทางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะมันอาจท าให้มีผลต่างระหว่าง  
การยงัคงอยู่ในอาชีพครูหรือออกจากอาชีพนีไ้ปเลย (Brown, 2001) 

ระบบครูพี่เลีย้งจะช่วยใหม้ีการดแูลสนบัสนนุทัง้สี่ดา้น (ดา้นส่วนตวั ดา้น
อารมณ์, ด้านสังคม และด้านวิชาชีพ) จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้การดูแลสนับสนุนในระดับ 
การสอนในวิชานั้น นอกเหนือจากการสอนและการเรียนรู้ทั่ วไป ทั้งหมดนี ้สามารถท าได้ 
โดยครูพี่เลีย้งเพียงคนเดียวหรือหลาย ๆ คนที่แตกต่างกนัไปก็ได ้

ผลประโยชน์ของการให้ค าแนะน าปรึกษาจากครูพี่เลีย้งนั้น ส่วนใหญ่ 
เป็นประโยชนต่์อคุณครูคนใหม่ (ส่งเสริมในดา้นต่าง ๆ) และยงัเป็นประโยชนก์ับครูพี่เลีย้งอีกดว้ย 
(ช่วยเสริมทักษะและความ รู้ให้กับค รูพี่ เลี ้ยง ) และเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนด้วย  
เพราะการใหค้ าแนะน าปรึกษาของครูพี่เลีย้ง สรา้งโอกาสในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

พิทยาภรณ์  บรรณาลัย (2560, น. 91-92) ได้ศึ กษาเรื่องการประเมิ นผล 
ต า ม โค รงก ารพัฒ น าค รู โด ย ใช้ก ระบ วนการส ร้า ง ระบบพี่ เลี ้ย ง  จั งห วัด ก าฬ สิ น ธุ ์  
สรุปผลการวิจัย ดังนี ้1) ดา้นผลกระทบพบว่า ครูมีการใชเ้ทคนิคการสอนงาน และการเป็นพี่เลีย้ง
มาปรบัใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้กับนักเรียน พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่ เน้นผู้ เรียน เป็นส าคัญ  สร้างบรรยากาศที่ เ อื ้อ ต่ อการเรียน ให้กับนั ก เรียน  
ใช้สื่ ออย่างหลากหลายในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน มีการท าวิจัยในชั้น เรียน  
มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใชเ้ครื่องมืออย่างหลากหลาย น าผลการประเมินไปพัฒนา
นกัเรียน มีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบติังานดีขึน้ และผูเ้รียนมีชิน้งานที่สอดคลอ้งกับการเรียน รู ้
2) ดา้นประสิทธิผล พบว่า ครูเป็นคนเก่ง ดี มีคณุภาพ และคณุธรรม โดยเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเพื่อคน้หาค าตอบเอง จดักิจกรรมเพื่อแกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื ้อต่อ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน อดทน มุ่งมั่น เสียสละเอาใจใส่ผูเ้รียน นกัเรียนมีความสามารถ
ในการคิดแก้ ปัญ หาและกล้าแสดงออก  นัก เรียนสนุก  และมี ความสุขกับการเรียน รู ้  
3) ดา้นความยั่งยืน พบว่าครูมีส่วนร่วม และบทบาทชัดเจนในการพัฒนานักเรียน มีครูแกนน า
ผู้สอนงานในการถ่ายทอดความรูค้วามสามารถ มีแผนงาน โครงการและการนิเทศติดตาม 
การสรา้งระบบพี่เลีย้งภายในโรงเรียน มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามแนวทางการสรา้ง 
ระบบพี่เลีย้ง ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน มีความเขา้ใจและให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนาครู  
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และ 4) ดา้นการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า ครูมีบทบาทเป็นแกนน าผูส้อนงาน มีการสรา้งเครือข่าย 
การเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย ผูบ้รหิารมีภาวะผูน้  าทางวิชาการที่เขม้แข็ง 

ธงชัย เตือนแจ้ง (2561, น. 76-89)  ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรม 
การนิเทศของครูพี่ เลีย้งตามความต้องการของครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 อธิบายว่า หากพิจารณาพฤติกรรมการนิเทศที่ครูผูช้่วยตอ้งการใหค้รูพี่เลีย้ง
ปฏิบัติ เป็นรายด้าน คือ  การน าเสนอข้อมูล  การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน  การรับฟั ง  
การแกปั้ญหา การแนะน าหรือการหาขอ้ตกลง การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ ์และการเสรมิแรง 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้ 1) ด้านการน าเสนอข้อมูล คือ ครูพี่ เลีย้งรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกับ ปัญหาในการสอนของค รูผู้ช่ วยพ ร้อมทั้ งน า เสนอข้อมูลที่ ค รูผู้ช่ วยมองข้าม  
ซึ่ ง เป็นพฤติกรรมการนิ เทศแบบร่วมมื อ  2) ด้านการสร้างความ เข้า ใจ ให้ตรงกัน  คื อ  
ครูพี่เลีย้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาในการสอนที่ครูผูช้่วยน าเสนอและรว่มแลกเปลี่ยนแนวทาง 
การแก้ปัญหาให้ตรงกัน  ซึ่ งเป็นพฤติกรรมการนิ เทศแบบร่วมมือ 3) ด้านการรับฟัง คือ  
ครูพี่ เลี ้ยงตั้งใจรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับรู ้ปัญหาในการสอนของครูผู้ช่วย และร่วมกันหา  
แนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นพฤติกรรมการนิ เทศแบบร่วมมือ  4) ด้านการแก้ปัญหา คือ  
ครูพี่เลีย้งพิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาในการสอนที่หลากหลายและเป็นไปได้ แลว้ใหค้รูผูช้่วย
เลือก ซึ่งเป็นพฤติกรรมการนิเทศแบบชี ้น าให้ข้อมูล 5) ด้านการแนะน าหรือการหาข้อตกลง  
คือครูพี่เลีย้งกบัครูผูช้่วยหาขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาในการสอนของครูผูช้่วย 
ซึ่ ง เป็นพฤติกรรมการนิ เทศแบบร่วมมือ 6) ด้านการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์  คือ  
ครูพี่ เลี ้ยงกับครูผู้ช่วยร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การปฏิบัติงานและเกณฑ์การตัดสินผลส าเร็จ  
ในการแก้ปัญหาการสอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ และ 7) ด้านการเสริมแรง  
คือ ครูพี่ เลีย้งชื่นชมและยกย่องในผลส าเร็จจากการประเมินและพัฒนาตนเองของครูผู้ช่วย  
ซึ่งเป็นพฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชีน้  า 

คมคาย ไพฑูรย ์(2560) ศึกษาสภาพและความตอ้งการในการพัฒนาสมรรถนะ
ครูพี่ เลี ้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่  21 การศึกษาสภาพและ 
ความตอ้งการในการพัฒนาสมรรถนะของครูพี่เลีย้ง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาครูพี่เลีย้งตามทฤษฎี
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  (Knowles et al., 2005) ที่มีความเชื่อว่าผู้ใหญ่ต้องการรู ้ว่าเขาต้อง 
เรียนบางอย่างก่อนที่จะตอ้งเรียนจริง หน้าที่แรกของผูส้นับสนุนการเรียนรูคื้อ การช่วยใหผู้เ้รียน
ตระหนักถึงความตอ้งการที่จะรูน้ัน้ก่อน อีกทั้งครูพี่เลีย้งเป็นผูม้ีส่วนร่วมพัฒนานักศึกษาระหว่าง  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน สอดคล้องกับการติดตามช่วยเหลือตามแนวคิดของ  
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Roger Pask และ Barrie Joy (2007) ได้ให้แนวคิดการติดตามช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือ 
ของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าจะสามารถให้ความรู้และเสนอแนะการปฏิบัติ  
เป็นวิธีช่วยเหลือระหว่างครูกับครู หรือครูกับนกัศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งเป็นการสรา้ง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและพัฒนาความรูอ้ย่างมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน การสรา้ง
ทัศนคติเชิงบวกต่อวิชาชีพที่เหมาะส าหรบัครูใหม่และยังเป็นการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึง  
ลดช่องว่างระหว่างกันได้ รุ่นพี่ สามารถแบ่งปันประสบการณ์ เฉพาะทางให้กับรุ่นน้องได้ 
อย่างมืออาชีพ  ดังนั้นการพัฒนาครูพี่ เลี ้ยงให้มีความรู้ความสามารถทั้งการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร  ์และการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ให้มีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งศกึษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของครูพี่เลีย้ง 

สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) อธิบายว่า การพัฒนา 
ครูบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่ต้องปฏิบัติงาน มีแนวทางการพัฒนา  
ที่เหมาะสม คือการใชว้ิธีการสอนงาน โดยหวัหนา้งานหรือผู้อาวโุสที่มีประสบการณ์ใหค้ าแนะน า 
ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่บุคลากรหรือการปรับตัวและปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพและวิธีการ  
ระบบพี่เลีย้ง (mentoring) โดยให้ผูม้ีประสบการณ์ในการท างานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
ถ่ายทอดความรูเ้ป็นหลกั 

ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า ระบบครูพี่เลีย้ง หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่ ด้วยครูพี่ เลีย้งที่มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณ์ ให้ค าแนะน า ปรึกษา  
เป็นแบบอย่างที่ ดี  ถ่ายทอดความรู้ ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน ช่วยแก้ปัญหาและ  
ใหก้ารช่วยเหลือดแูลดา้นส่วนตวั ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ โดยการแนะน าครูใหม่
ให้รู ้จักการปฏิบั ติตน เก่ียวกับการด าเนินชีวิต  การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน บุคลิกภาพ  
ความเสียสละ การมีน ้าใจ เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร การดูแลเอาใจใส่นักเรียนและเทคนิค  
การจัดการชั้นเรียน มีทัศนคติเชิงบวก และการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู  สู่ความเป็น 
มืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

1.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (An expert system) 
ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ควรมีการริเริ่มเพื่อรบัประกันการส่งเสริมทางดา้นวิชาชีพ

แก่คุณครูใหม่  ในระบบผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นไปที่การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญและ 
การใหค้ าแนะน าจากภายนอก เพื่อขยายเนือ้หาและการสอน ระบบผูเ้ชี่ยวชาญสามารถมุ่งเน้น  
ไปที่การสัมมนา การมีส่วนร่วมในหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญในการสอน แต่ยังมุ่ งเน้นใน  
ดา้นการเขา้ถึงวสัดสุนบัสนนุทรพัยากรและแนวทางต่าง ๆ อีกดว้ย 
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542, น. 30-32) ในมาตรา 53 
ใหม้ีองคก์รวิชาชีพครู ผูบ้รหิารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศกึษา มีฐานะเป็นองคก์รอิสระภายใต้
การบริหารของสภาวิชาชีพ ในการก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
ออกและเพิกถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ก ากบัดแูลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  
และตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด ในมาตรา 55 ใหม้ีกฎหมายว่าดว้ย
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชนเ์กือ้กูลอ่ืน ส าหรบัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อใหม้ีรายไดท้ี่เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะทางสงัคมและวิชาชีพ  ใหม้ีกองทุน
ส่งเสริมครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริ่มสรา้งสรรค์ 
ผลงานดีเด่น และเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา และมาตรา 57 
ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู ้ความช านาญและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชนท์างการศกึษาและยกย่องเชิดชผููท้ี่สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการศกึษา 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละคุณภาพของ
เยาวชน (2557, น. 9) กล่าวถึง การยกระดับครูไทยในศตวรรษที่ 21 ว่าการพัฒนาครูเป็นหน้าที่
ของต้นสังกัด และมีองค์กรกลางด้านนโยบายและส่งเสริม  การพัฒนาครูที่ยังคงต้องการ 
การกระจายการพัฒนาไปที่สถานศึกษาโดยตรง  ตามความตอ้งการการพัฒนาที่แท้จริงของครู 
ความเสมอภาคของโอกาสในการการพัฒนาระหว่างครูในเมืองและครูชนบท ครูโรงเรียนขนาด
ใหญ่และขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะนวตักรรมการพฒันาที่หลากหลายที่ใหค้วามส าคญั
ว่าครูคือผูเ้รียนที่ตอ้งแสวงหาและไดร้บัการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อศิษยท์ี่มีคณุภาพ 

สุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล (2558, น. 2) พบว่า การปฏิรูปการศึกษามุ่งประเด็น
หลักส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การปฏิรูประบบการบริหาร 
จดัการศกึษา และการมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษาเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 7 มาตรา 52  
ใหก้ระทรวงส่งเสริมใหม้ีระบบการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีคณุภาพ
และมาตรฐานที่ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยการก ากับและประสานให้สถาบัน   
ที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพรอ้มและมีความเข้มแข็ง 
ในการเตรียมบุคลากรใหม่ และพฒันาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง รฐัพึงจดัสรรงบประมาณ
และจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ  รวมทั้ง 



  98 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข สนับสนุนการคน้ควา้วิจัยในศิลปะ
วิทยาการต่าง ๆ เร่งรดัพฒันา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพ
ครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ขยายโอกาสทางการศึกษา 
ใหแ้ก่ประชากรวัยเรียน ไดร้บัการพัฒนาใหเ้ป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรูต้ามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง ยกระดบัคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานและการกระจายอ านาจการบริหาร
จดัการศกึษา 

ผูป้ระกอบวิชาชีพครู จ าเป็นตอ้งพฒันาตนเพื่อใหเ้ท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู  คือ การประเมิน
ความสามารถของตนเอง เพื่อน าไปสู่การวางแผนการพฒันาอย่างรอบดา้น ทัง้นีปั้จจยัที่เก่ียวขอ้ง
กับการพัฒนาก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ที่จะมุ่งให้เกิดความส าเร็จในทุกขั้นตอนของการพัฒนาตน  
ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรมการสนับสนุน  บริบทของสถานศึกษา ระดับการพัฒนาของสถานศึกษา  
เวลา งบประมาณ  ขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน  และบทบาท 
ขององค์กรด้านวิชาชีพ  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลส าคัญต่อการพัฒนาตนที่มีประสิทธิภาพ 
และความยั่งยืนของผูป้ระกอบวิชาชีพครู การพฒันาวิชาชีพครูจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยั
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพระหว่างครู   
ผูบ้รหิาร และบคุลากรอ่ืน ๆ ทัง้ในและนอกสถานศกึษา (อรรณพ จีนะวฒัน,์ 2559, น. บทคดัย่อ) 

พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ (2561, น. ด) กล่าวถึงกลไกขับเคลื่อน
ระบบการพฒันาครูสมรรถนะสงูส าหรบัประเทศไทย 4.0 สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลไกหลกัดงันี ้

1. กลไกก ากบัคณุภาพการพฒันาครูสมรรถนะสงูส าหรบัประเทศไทย 4.0 
1.1) การก ากับคุณภาพการพัฒนาครูเพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะ 

ของครู  สมรรถนะสูงที่ ก าหนดขึ ้น องค์กรวิชาชีพครู หรือคุ รุสภา ควรก าหนดมาตรฐาน  
ในการพัฒนาครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และเพื่อใช้ใน 
การขอเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี ้ การก าหนดเกณฑ์ควรเป็นไปตามรูปแบบการพัฒนาครูที่ก าหนด 
ขึน้ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาอย่างแทจ้รงิ 

1.2) การก าหนดมาตรฐานการพัฒ นาครูโดยองค์กรวิชาชีพ  
หรือคุ รุสภาโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะครู (Competency based) และความสามารถ 
ในการพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงคใ์หเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน (Outcome based) 
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2. กลไกก ากบัระบบการพฒันาครูสมรรถนะสงูส าหรบัประเทศไทย 4.0 
จัดตั้งเครือข่ายเบญจภาคีระดับชาติ  ประกอบด้วย 1) สถาบัน 

ผลิตครู 2) หน่วยงานใชค้รู (สพฐ. สอศ. สช. อปท) 3) สถาบนัพัฒนาครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา 4) ครุุสภา และ 5) ส  านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูฯ และ เครือข่ายไตรภาคี
เชิงพื ้นที่ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 1) สถาบันผลิตครู 2) สถานศึกษาและ 3) ต้นสังกัด 
ของสถานศึกษาในจังหวัด เพื่อให้การด าเนินงานในการพัฒนาครูมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
โดยหน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกัในการจดัตัง้เครือข่ายนี ้สถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศกึษา รว่มกบัสถาบนัครุุพฒันา 

สุพจี สุภาพ (2562, น. 228) พบว่า การส่งเสริมคุณครูจนไดร้บัการยกย่อง 
ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นดา้นต่าง ๆ  นับเป็นนโยบายในการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพได้ 
อีกทางหนึ่ง อาทิ กองทุนส่งเสริมครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ไดจ้ัดตัง้ศูนยส์่งเสริม
ยกย่องให้รางวัลครู  คณ าจ า รย ์แ ล ะบ ุค ล าก รท า งก า รศ ึกษ า  รวมทั ้ง ก า รพ ิจ า รณ า   
ความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึน้ส  าหรบัครูที่มีผลงานเป็นที่ยอมรบั  รวมทัง้การไดร้บั
การยกย่อง จากองค์กรวิชาชีพ  ได้แก่ ครูดีเด่นที ่ผ ่าน เกณฑ ์การประ เมินของส านักงาน
เล ข า ธิก า ร คุรุสภา  ครูต้นแบบและครูแห่งชาติ  ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของส านักงาน 
สภาการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งครูที่ผ่านเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ ของคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเหตุนี ้ ผู้บริหาร จึงควรส่งเสริมสนับสนุนคุณครู 
ในด้านนี ้ด้วย เพื่อให้คุณครูได้รับการยอมรับยกย่อง  อันจะส่งผลถึงความเป็นครูมืออาชีพ 
ของคณุครูต่อไป 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่ ดว้ยผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นไปที่การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ โดยหน่วยงาน  
ที่ เก่ียวข้องมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินอย่างเป็นระบบ  
การมีส่วนร่วมในหลักสูตรในการสอน การให้ค าแนะน า การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู ้  
เพื่อขยายเนือ้หาและการสอน ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนให้การสนับสนุนทรพัยากร งบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาครูใหม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

1.3 ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ (A peer system) 
ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพน าครูใหม่จากโรงเรียนหนึ่งแห่งหรือจากโรงเรียน 

ต่าง ๆ มารวมกันเพื่อสรา้งโอกาสในการสรา้งเครือข่ายภายในและระหว่างโรงเรียน ในระบบ  
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ร่วมวิชาชีพ การได้รบัการสนับสนุนที่แตกต่างกันมีผลต่อสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มของคุณครู  
จากโรงเรียนเดียวกนั มีผลต่อส่วนบุคคลหรือทางดา้นอารมณ ์และดา้นวิชาชีพที่ส่งเสริมสนบัสนุน
ต่อคณุครูคนใหม่ 

ระบบเพื่ อนร่วมวิชาชีพเป็นสิ่ งส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม  
ที่ปลอดภัยซึ่งผู้เขา้ร่วมมีสถานะเดียวกันและครูใหม่สามารถค้นพบว่าพวกเขาประสบปัญหา
เดียวกันหลายประการ กลุ่มเพื่ อนร่วมวิชาชีพจะต้องขึ ้นอยู่กับการประชุมแบบตัวต่อตัว  
แต่บางสว่นอาจเป็นชมุชนเสมือนจรงิ 

ระบบสนับสนุน เพื ่อนร่วมวิชาชีพและระบบการให ้ค าปรึกษา
สามารถทับซอ้นกันเมื่อมีการใหค้ าปรึกษากลุ่มและที่ปรึกษากับผู้รบัค าปรึกษารวมตัวกันเป็น 
กลุม่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความสงสยั ความดีและความไม่ดีต่าง ๆ 

เมื่อโรงเรียนมีขนาดใหญ่และมีกลุ่มครูใหม่จ านวนมาก กลุ่มเพื่อน 
ร่วมวิชาชีพก็สามารถใช้ในโรงเรียนเฉพาะด้าน ในกลุ่มดังกล่าวการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่อ งง่าย 
เนื่องจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดท างานในบริบทเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อโรงเรียนมีขนาดเล็ก  
อาจมีครูใหม่เพียงหนึ่งหรือสองคน ในกรณีดังกล่าว กลุ่มเพื่อนร่วมวิชาชีพประกอบด้วยครู  
จากโรงเรียนที่แตกต่างกันอาจน าไปสู่ความน่าสนใจในด้านการแลกเปลี่ยนวิธีการต่าง  ๆ  
ในโรงเรียนเหลา่นัน้ 

ส ถ า บั น ร า ม จิ ต ติ  (2557 อ้ า ง ถึ ง ใ น  ม า นิ ต ย์  น า ค เมื อ ง , 2552)  
ไดป้ระมวลวรรณกรรมแนวทางและนวัตกรรมการพัฒนาครู ในปัจจุบนัมีสาระส าคัญครอบคลุม
แนวโนม้เชิงวิธีการ 5 ประการ คือ 

1. การสร้างระบบครูผู้เชี่ยวชาญเป็น Coach ประกบตัวฝึกปฏิบัติ 
ให้ครู เป็นการท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างครูผู้มีประสบการณ์กับเพื่อนครูในการแก้ปัญหา  
การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลมีระบบพี่ เลี ้ยงและการให้ค าปรึกษาหารือ  
(Coach & Mentoring) จึงกลายเป็นกลไกและวิธีการส าคญัของการพฒันาครูในปัจจบุนั 

2. การผสมผสานกระบวนการวัดผล เข้ากับกระบวนการสอน 
อย่างแนบแน่น  ปรับให้ยืดหยุ่นหลากหลายใช้ได้ในหลายสถานการณ์  หลายเป้าหมาย  
โดยเฉพาะการวดัทกัษะหรือคณุลกัษณะใหม่ ๆ ตามกรอบคิดรว่มสมยั 

3. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาครู
เพื่ อการฝึกอบรมหรือพัฒนาครูทางไกลผ่าน รูปแบบ Web-Based Training ต่าง ๆ และ 
เพื่อ “จดัการความรู”้ ระหว่างครูดว้ยกนั 
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4. การ เป ลี่ ย น ไป สู่ โฉ ม หน้ า ใหม่  “โรง เรี ยน เรีย น รู้ค รูนั ก วิ จั ย ”  
จากกรณีศึกษาประเทศที่พัฒนาแลว้หลายประเทศที่ต่างพยายามปรบัรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนไปสู่การเป็น “องคก์รการเรียนรู”้ ที่เนน้ใหค้รู “เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองจากประสบการณ์
สะสมซึ่งกนัและกนั” มากยิ่งขึน้ 

5. ยุทธศาสตร ์“การสรา้งแรงบันดาลใจ จุดไฟพลังครู” (Motivation & 
Inspiration) เน้นการคน้หาและหนุนเสริม “ครูผูจุ้ดไฟการเรียนรู”้ ครูในแบบดังกล่าว จะถูกเน้น 
การฝึกใหรู้จ้กัตัง้ค  าถามดี ๆเชื่อมโยงประเด็นส าคญัและตัง้โจทยช์วนเด็กคิดไดม้าก 

ผู้วิจัยส รุปได้ว่า ระบบเพื่ อนร่วมวิชาชีพ  หมายถึง ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ด้วยเพื่อนร่วมวิชาชีพมารวมกัน เพื่อสรา้งโอกาสในการสรา้ง
เครือข่ายภายในและระหว่างโรงเรียน 

1.4 ระบบการสะทอ้นตนเอง (A self-reflection system) 
โปรแกรมการทดลองงานควรรวมถึงโอกาสและกรอบการท างานส าหรับ 

ครูใหม่ เพื่อการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในระดับสูง การสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจใน 
ความต่อเนื่องของการศึกษา และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและ
สรา้งความมั่นใจในการพัฒนาทัศนคติของการเรียนรูต้ลอดชีวิต นอกจากนีก้ารใหเ้วลาเพียงพอ
ส าหรบัการเริ่มตน้ของความเป็นครูเพื่อสะทอ้นและแบ่งปันประสบการณก์บัผูอ่ื้นในสภาพแวดลอ้ม
ที่ดี จะช่วยพฒันาและแบ่งปันวฒันธรรมและจรยิธรรมรว่มกนัภายในวิชาชีพครู 

ระบบสะทอ้นตนเองอาจรวมถึงระบบการบนัทึก เช่น การใชแ้ฟ้มสะสม
ผลงาน การสังเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการสอน การสอนเป็นทีม ไดอารี่ ฯลฯ การสะท้อน
ตนเองสามารถถูกกระตุ้นได้โดยการใช้มาตรฐานที่ก าหนดขึน้ เพื่อฝึก สาธิตการปฏิบั ติงาน  
การทบทวนโดยเพื่อนและอ่ืน ๆ ระบบสะทอ้นตนเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมิน
ระดับชาติที่ เป็นทางการเพื่ อให้ครูใหม่มีสถานะเป็นอาจารย์เต็มตัว หรือบูรณาการกับ  
นโยบายบคุลากรทอ้งถิ่นในระดบัโรงเรียน 

ครู คือ ผู้ก าหนดประชากรในสังคมให้มีคุณภาพ เมื่อประชากรในสังคมมี
คุณภาพ จะเป็นตัวพยากรณ์ความส าเร็จในการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง 
การปกครอง ดา้นการศึกษาและวฒันธรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม วิชาชีพครูจึง
เป็นศูนย์รวมของคนดี คนเก่ง สามารถเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ  
การปฏิบัติตน การด ารงชีวิต และการชี ้น าสังคมไปในทางที่ เหมาะสมนโยบายรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปครูโดยยกฐานะใหเ้ป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นนโยบายการศึกษาล าดับตน้ 
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เนื่องจาก "ครู" เป็นฟันเฟืองหลกัในการขบัเคลื่อนนโยบายดา้นการศึกษาของประเทศ และนับเป็น
ผูม้ีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม พฒันา และการใหก้ารศึกษาที่มีคุณภาพ ท าใหผู้เ้รียนมีรูจ้ัก
คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น และมีความคิดสรา้งสรรค ์เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมปัจจุบนัได้
อย่างเหมาะสมและมีความสขุ (กวินทรเ์กียรติ นนธพ์ละ, 2560, น. 48) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รี  (2563, น . 4-5) ได้ เสนอแนะมุมมอง 
เพื่อความส าเรจ็ในกระบวนการสะทอ้นการจดัการเรียนรูไ้ว ้4 มมุมอง 

1. มุมมองจากตนเอง เป็นการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครูด้วย  
ตวัครูเอง (self – reflective) โดยใชก้ารสงัเกตตนเอง (self – observation) และการประเมินตนเอง 
(self – assessment) เป็นเครื่องมือส าคัญในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
มุมมองจากตนเองจะช่วยให้ครู  บันทึกกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างละเอียดและ 
ครบองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูเ้นื่องจากเป็นผูท้ี่บรหิารจดัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

2. มุมมองจากผู้ เรียน  เป็นการสะท้อนการจัดการเรียน รู้ของค รู 
โดยให้ผู้เรียนสะท้อนข้อมูลกลับ  (feedback) การใช้แบบสอบถาม  (questionnaires) หรือ 
การอภิปรายกลุ่ม (group discussions) ในการเก็บขอ้มูลนั้นถือว่าเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งใน
การสะทอ้นการจดัการเรียนรู ้ขอ้มลูที่ไดจ้ากมมุมองของผูเ้รียน และเป็นตวัช่วยใหค้รูเขา้ใจปัจจยัที่
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการเรียนรู้มากขึน้  เนื่องจากผู้เรียนเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนรูโ้ดยตรง การรบัทราบและท าความเขา้ใจความรูส้ึก 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้รียนจึงนบัเป็นประโยชนย์ิ่งต่อกระบวนการสะทอ้นการจดัการ
เรียนรู ้เพื่อให้ครูน ามาปรบัปรุง พัฒนา และประยุก์การจัดการเรียนรูข้องตน ดังนั้น ครูควรเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นผลการจดัการเรียนรูข้องครูเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. มุมมองจากเพื่ อนครู เป็นการสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู 
โดยเพื่อนครูในลกัษณะของการจบัคู่พฒันา หรือการใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ในกรณีของการใช้กระบวนการกลุ่ม  อาจจ าแนกกลุ่ม 
ตามสาระการเรียนรูห้รือระดับชั้น  การสะท้อนการจัดการเรียนรู้โดยเพื่อนจะช่วยเพิ่มมุมมอง 
และแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณซ์ึ่งกันและกนั การสะทอ้นการจดัการเรียนรูใ้นลกัษณะนีค้รูจึงควรเปิดใจกวา้งรบัฟัง
ความคิดเห็นที่ เพื่อน ๆ  ช่วยกันสะท้อนการจัดการเรียนรู้ของตน  รวมทั้งแสดงการสะท้อน 
ต่อการจดัการเรียนรูข้องเพื่อน ๆ อย่างตรงไป ตรงมา และใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน ์ 
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4. มมุมองจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เป็นการสะทอ้นการจดัการเรียนรู้
ของครูโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวกับการจัดการเรียนรูเ้พื่อเป็นกรอบในการตีความ
สถานการณ์ที่ เกิดขึ ้นหรืออาจเกิดขึ ้นในการจัดการเรียนรู้ การสะท้อนการจัดการเรียนรู้ที่ 
ประสบผลส าเร็จจะต้องอาศัยประสบการณ์เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการคิด  ประสบการณ ์
ที่ใชอ้าจไดจ้ากการปฏิบติัดว้ยตนเองหรือจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการอ่านประสบการณ์
ของผูอ่ื้นซึ่งสามารถน ามาประยกุต ์ถ่ายโอนเขา้กบัการปฏิบติัของตนเองได ้

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ระบบการสะท้อนตนเอง หมายถึง ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  เพื่อการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู การสะทอ้นตนเอง
ท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา และความกา้วหนา้ในวิชาชีพ ช่วยส่ งเสริมความเป็น 
ครูมืออาชีพและสรา้งความมั่นใจในการพัฒนาทัศนคติของการเรียนรูต้ลอดชีวิต  การสะท้อน
ตนเองของความเป็นครูเป็นคุณลักษณะส าคัญของครูในการพัฒนาตนเองเพื่อปรบัการเรียน
เปลี่ยนการสอน หากระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ใช้สื่อเทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมผู้เรียน  
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่ จ  าเป็น  ครูที่มีคุณลักษณะในการฝึกฝน พัฒนา เปลี่ยนแปลง 
ก้าวให้ทันยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป จะเป็นผู้ที่ตระหนักในตนเองและประเมินตนเองเพื่อพัฒนา  
การปฏิบัติงานของตนเองใหม้ีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชนต่์อการพัฒนาคุณภาพ
การจดัการเรียนรูแ้ละการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 

 

2. แนวคิดการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ที่ ได้จาก 
การสัมภาษณ ์

2.1 ที่ มาของการเพิ่ มระบบการอ านวยการในการเตรียมความพร้อมและ 
พฒันาครูใหม่ 

ระบบการอ านวยการ คือ ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่   
ด้วยการด าเนินการของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพกับครูใหม่  ในด้าน การวางแผน  
ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม  
ซึ่งระบบการอ านวยการเป็นระบบที่เกิดขึน้มาใหม่หลังจากที่ผูว้ิจัยได้รวบรวมขอ้มูลในรอบที่ 1  
จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 17 คน น ามาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหโ์ดยจดัหมวดหมู่
เพื่ อหาสาระในลักษณะเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน แล้วน าไปสร้างแบบสอบถามทั้ง 5 ระบบ 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในรอบที่ 2 และรอบท่ี 3 ต่อไป 
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2.2 ระบบการอ านวยการ 
การอ านวยการ คือ การมอบหมาย ชีแ้นะ และติดตามตรวจสอบการท างาน 

ของบุคลากรในองค์กรให้ด าเนินไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องค านึงถึง 
ขวัญและก าลงัใจของบุคลากรดว้ย องคป์ระกอบของการอ านวยการ ประกอบดว้ย การตัดสินใจ 
การสั่ งการ การจู งใจ  การสร้างขวัญ และก าลังใจ  การประสานงานและการสื่ อสาร  
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะที่ เป็นผู้อ  านวยการขับเคลื่อนองค์กรย่อมต้องบริหารจัดการ  
โดยค านึงถึงประโยชนข์องสว่นรวมเป็นหลกั 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารคน (School administrators must be 
able to manage staff) ด้วยความใส่ใจต่อบุคคลและสมาชิก ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิคใน 
การบริหาร จิตวิทยา แรงจูงใจ “Motivation” เนน้ความส าคัญบุคลากร ใหเ้กียรติ เชื่อถือ ไวว้างใจ 
ส่งเสริม พฒันา จดัครูใหท้ างานตรงกับความรูค้วามถนัด บริหารงานบุคคลดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
สรา้งความรูส้ึกที่ดี สามารถแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างบุคคล และประสานใจใหร้่วมมือกนัท างาน 
“Cooperative and Collaborative” เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา สรา้งขวัญและก าลังใจแก่ 
ครูและบคุลากรทางการศกึษาอย่างเป็นธรรมชาติ (สทุศัน ์เอกา, 2562) 

สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2562, บทคัดย่อ ) พบว่า การพัฒนาครูบรรจุใหม่  
ด้านการวางแผน โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูผู้ช่วย  
ผู้บริหารโรงเรียนได้พบครูผู้ช่วยเพื่อท าความรูจ้ักแนะน าตนเอง บุคลากรและแนะน าโรงเรียน  
และโรงเรียนไดแ้นะน าครูผูช้่วยใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัอยู่ในระดบัดีมาก  

ชนม ณี  ศิ ลานุ กิ จ , อ าน วย  ทองโป ร่ง , รังส รรค์  ม ณี เล็ ก , และสุ วัฒ น ์ 
วิวัฒนานนท์ (2562, น.51-52) กล่าวถึง การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ บุคลากรทุกคนต้อง
พัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยการบริหารระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดและ  
หลกัการของการพัฒนาองคก์รที่ไดร้บัการยอมรบัของหน่วยงานทั่ว ๆ ไปที่เรียกว่าวงจรคุณภาพ
(PDCA) ซึ่งเป็นการบริหารระบบคุณภาพในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2 
(พ.ศ. 2552-2561) อย่างต่อเนื่อง 

การบริหารโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่ใน  
การบริหารโรงเรียนตามกระบวนการของวงจรคุณภาพเพื่ อให้เกิดประสิท ธิภาพสูงสุด 
ซึ่งมีกระบวนการที่ประกอบดว้ยขัน้ตอนในการบรหิาร ดงันี ้

2.1 การวางแผน (Plan) หมายถึง การรว่มกนัก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน
โดยการวิ เคราะห์สภาพความต้องการ ปัญ หา สาเหตุ  และความจ า เป็นขององค์กร  
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เพื่อก าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงาน  ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อแสวงหาข้อมูล  
องคค์วามรูใ้หม่ในการปฏิบติังาน วิเคราะห ์น าขอ้บกพรอ่งจากการปฏิบติังานไปปรบัปรุงแกไ้ข 

2.2 การปฏิบั ติ  (DO) หมายถึ ง การก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมาย 
การปฏิบั ติ งานให้ เป็น ไปตามที่ แผนงานก าหนด มี การแบ่ งอ านาจหน้าที่ การท างาน  
จัดสรรทรัพยากรภายในองค์การตามความต้องการเหมาะสม จัดโครงสร้างที่ ยืดหยุ่น  
ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  
น าการเปลี่ยนแปลงมาพฒันาการจดัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

2.3 การติดตามตรวจสอบ (Check) หมายถึง การวิเคราะห์การท างาน
ส าหรับการตรวจสอบ จัดท าเครื่องมือในการประเมิน การประชุมร่วมกับบุคลากรเพื่อรับฟัง  
ความคิดเห็น ชีแ้จงจุดเด่น จุดดอ้ย โอกาสและอุปสรรคในการจัดการองค์กร ให้การช่วยเหลือ
ก ากบัดแูล และแนะน าการท างานแก่บคุลากร ดแูลการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบอย่างชดัเจน 

2.4 การพัฒนาปรบัปรุง (Act) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และแนวทางการด าเนินงานขององคก์ร จัดองคก์ร 
โครงสรา้งการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อน าการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร ส่งเสริมความก้าวหน้า  
ในการปฏิบติังาน ปรบัปรุงการปฏิบติังานโดยผ่านการยอมรบัจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สายฝน อมัรี (2561, น. 83) พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดต้ระหนกัและเขา้ใจดี
ว่าการบริหารงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
ในสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ การที่ผูบ้ริหารและครูปฏิบัติการในสถานศึกษาตอ้งมีปฏิสัมพันธ์  
และการอาศัยกันและกัน ยอมรบัฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปในทิศทางที่ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ถือว่าเป็น
ภารกิจของสถานศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษา ผูม้ีส่วนรบัผิดชอบทัง้ผูบ้ริหารการศึกษา 
และครูจะต้องใช้ทักษะกระบวนการและปัจจัยหลาย ๆ  ด้าน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา
จะตอ้งมีศักยภาพในการบริหารจัดการ เป็นผูม้ีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงาน  
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทุกสถาบนัและทุกองคก์รที่เก่ียวขอ้ง เปิดโอกาสใหค้รู  
ไดพู้ดคยุ ปรกึษาหารือ ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบังานที่รบัผิดชอบ ใหค้รูมีส่วนรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร 
ที่ส  าคัญที่ เก่ียวข้องกับโรงเรียนอย่างทั่ วถึง ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดนโยบาย  
ของโรงเรียน มีการประชุมครูเพื่อร่วมกันวางแผนด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ ครูมีส่วนร่วม  
ในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ของโรงเรียน 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556, น. 159) ผลรายงานการวิจัยและ
พฒันารูปแบบการพฒันาครูและผูบ้รหิารสถานศึกษาแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ระยะที่  2 จั งห วัดต ราด  พบว่ าค รู เกิ ดก ระบวนการเรียน รู้ ก ารวางแผน  การท างาน 
อย่างเป็นระบบ/ขัน้ตอน อยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการน ากระบวนการ PDCA มาปรบัใช้
ในการบรหิารสถานศกึษาและครูผูส้อน จึงท าใหก้ารบรหิารงานมีระบบมากขึน้  

สุกัญญา รอดระก า (2561, บทคัดย่อ) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคไทย
แลนด ์4.0 จะตอ้งรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นนักคิด นักพัฒนา มีวิสัยทัศนใ์นการบริหารงาน 
ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง บริหารงานแบบประชาธิปไตย รับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหากบับุคลากรในองคก์ร และพฒันาสถานศึกษาโดยใชน้วตักรรมใหม่ 
ค านึงถึงการบรรลผุลในวิสยัทศันแ์ละยทุธศาสตรข์องโรงเรียนเป็นหลกั 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ระบบการอ านวยการ หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่  ด้วยการด าเนินการของสถานศึกษา โดยการก าหนดนโยบาย วางแผน  
การด าเนินการ การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และการปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม  
ในระหว่างที่ครูใหม่ไดร้บัการบรรจุและแต่งตั้งเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และระหว่างประเมินผล  
การปฏิบติังานของครูผูช้่วยในช่วง 2 ปีแรกของการปฏิบติังาน 

การวิจัยเชิงอนาคตและเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR 
1. ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529, น. 97-99) อธิบายว่า การวิจัยอนาคตศึกษาเป็นค าที่ 
แปลมาจากภาษาองักฤษที่ว่า Futures Studies ซึ่งหมายความว่า วิชาสาขาใหม่ที่ศึกษาถึงแนวคิด
และทฤษฎีที่เก่ียวกับการศึกษาอนาคต ตลาดจนระเบียบวิธีที่ใชใ้นการศึกษาแนวโน้มและ  
ทางเลือกที่มีความเป็นไปไดใ้นอนาคต 

อนาคตศกึษา มีเนือ้หาประกอบดว้ย 2 สว่นใหญ่ ๆ คือ 
1. ส่ วนที่ เป็ น แนว คิด  ( Perspectives) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ี ( Theories)  

ซึ่งอาจใช้รวมว่าอนาคตนิยม (Futurism) 
2. ส่วนที่เป็นระเบียบวิธี (Methodologies) ซึ่งอาจเรียกว่าการวิจัยอนาคต

(Futures Research) ความหมายนีเ้ป็นความหมายที่ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน สรุปไวเ้ป็นเริ่มต้น
เท่านั้น อาจจะพบค าอ่ืน ๆ ที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับค า ๆ นี ้ เช่น Futurology, 
Prognostics, Anticipatory Science เป็ นต้น  ซึ่ งการศึ กษ าอนาคตนั้ น เริ่ม การศึ กษ ากัน 
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อย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1907 โดย S. colum Gilf l lan เ ป็นผู ้ริ เ ริ่ม  ก าหนดวิธีกา รท านาย  
ที่ เ รีย ก ว่า  การท านายเชิงปทัสถานและเชิงส ารวจ (Normative & Exploratory Forecasting) 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 รฐับาลหรือรฐัอเมริกาไดใ้หก้ารสนับสนุนดา้นการเงิน เพื่อพัฒนาเทคนิค 
การท านายขึน้ใหม่หลายวิธี ซึ่งยงัคงใชง้านมาจนถึงปัจจุบนัในปี ค.ศ.1944  Assip K. Flechtheim 
เป็นผูเ้ริ่มใชค้  าว่า "อนาคตวิทยา" (Futurology) เพื่อใหเ้ห็นว่าการศึกษาอนาคตเป็นวิทยาศาสตร ์ 
ในปี ค.ศ. 1960 การศึกษาอนาคตเป็นวิทยาศาสตรม์ากขึน้  เมื่อการท านายด้านเทคโนโลยี 
ไม่อาจแยกออกจากสงัคมในดา้นอ่ืนใด การท านายจึงตอ้งพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
ในด้านอ่ืนอย่างใกล้ชิดด้วย ค.ศ. 1970 ในการศึกษาเริ่มเกิดการเรียนรูว้่าการท านายอนาคต 
จะไม่สามารถก าหนดรูปแบบการศึกษาและมุ่งตรงไปยังอนาคตทางการศึกษาที่พึงปรารถนาได ้
หากว่าการท านายอนาคตนัน้ไม่ไดค้  านึงถึงอนาคตของสงัคมดา้นอ่ืนดว้ย เช่น ดา้นรฐับาลชุมชน 
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ตลอดจนตัวแปรดา้นการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี เป็นต้น 
คือ เกิดการเรียนรูว้่าการมีปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัของสงัคมในดา้นต่างๆ จะเป็นตวับ่งชีใ้หเ้ห็นถึง
ทางเลือกในอนาคตที่จะพงึมีของสงัคมในดา้นที่ศึกษา 

จมุพล พลูภทัรชีวิน (2529, น. 24) อธิบายว่า การวิจยัอนาคต หมายถึง วิธีการศึกษา
อย่างเป็นระบบเก่ียวกบัทางเลือกอนาคตต่างๆ ที่จะเป็นไปได ้หรือน่าจะเป็นของกลุ่มประชากรหรือ
กลุม่สงัคมใดสงัคมหนึ่ง 

เทียนฉาย กีระนนัท ์(2525, น. 18) กล่าวถึง การวิจยัอนาคตว่าเป็นงานวิจยัที่จ  าเป็น
อย่างยิ่งในการวางแผน ก าหนดนโยบาย  ตลอดจนแนวทางในการด าเนินงานในอนาคต  
โดยมีจุดมุ่งหมายในการท านาย คาดการณ ์คาดคะเนหรือพยากรณ์เหตุการณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง  
ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้จะตอ้งอิงพืน้ฐานขอ้มลูและขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการวิจยัเพื่อคน้หา 
และอาจจะต้องอิงกับข้อมูลในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาในอดีต เพื่อที่จะสามารถวาดภาพ  
เพื่อพิจารณาถึงแนวโนม้ที่จะเกิดเหตกุารณใ์ดในอนาคต 

Carter (1995) อธิบายว่า การวิจัยอนาคตเป็นการปรับนโยบายและกลยุทธ์ 
เพื่อจัดการกับปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งเป็นการมองไปขา้งหนา้ไกลๆ เพื่อช่วยชีน้  าขอ้มูล  
ที่เป็นประโยชนใ์นการวางแผนนโยบาย และแผนที่จะตอ้งเตรียมหาไว ้

วิโรจน ์สารรตันะ (2542, น. 84-86) การศกึษาอนาคตเป็นสาขาวิชาใหม่ที่มีลกัษณะ 
เป็นขอ้สงัเกตดงันี ้คือ 

1. การศึกษาอนาคตเป็นการขยายหรือเป็นการมองสงัคมไปขา้งหนา้ใหก้า้วขึน้
โดยพฒันาวิธีการคิดเก่ียวกบัอนาคตที่ดีขึน้และเป็นไปในเชิงวิชาการมากขึน้ 
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2. จากจ านวนของนักวิชาการมากขึน้ และเทคนิคการท านายที่เป็นเชิงวิซาการ
มากขึน้ ท าใหก้ารศกึษาอนาคตเป็นวิชาการท่ียอมรบัโดยทั่วไป 

3. การศึกษาอนาคตเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการท านายที่ส  าคัญ คือ การศึกษา
อนาคตไดช้่วยใหบุ้คคลไดพ้ัฒนาความเขา้ใจ ทัศนคติ และความสามารถ ในทางกลบักันช่วยให้
พวกเขาไดเ้ผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  และดว้ยความรบัผิดชอบ 
ต่อการด ารงชีวิตในสงัคมเทคโนโลย ี

4. การศึกษาอนาคตตั้งอยู่บนหลักการที่ ว่าไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ 
อย่างถูกต้องแน่นอนเป็นแต่เพียงความเป็นไปได้ หรือความน่าจะเป็นไปเท่านั้น แต่ก่อให้เกิด 
กรอบความคิดตลอดจนวิธีที่เป็นประโยชนไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การศึกษาอนาคตตั้งอยู่บนพืน้ฐานความเชื่อที่ว่ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ก่อให้เกิดสิ่งตามมาอย่างกวา้งขวางและมีระยะยาวมากขึน้ ดังนั้น  การศึกษาความเป็นไปได ้
ของสิ่งที่จะเกิดตามมานัน้อย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

6. การศึกษาอนาคตเป็นการศึกษาทางเลือก (alternatives) เป็นพื ้นฐาน
ความคิดที่ว่าอนาคตมิได้มี เพียงทางเลือกเดียว แต่มีอยู่มากมาย ซึ่งจะมีบทบาทที่มีอิทธิพล 
ต่ออนาคตที่เกิดขึน้จรงิอย่างมาก 

7. การศึ กษาอนาคตเก่ียวข้องอย่ างมากต่อการอ านวยความสะดวก 
ในการท าความเขา้ใจต่อการเปลี่ยนแปลงจึงมีผลต่อการเร่งการเปลี่ยนแปลง และผลผลิตที่เกิด
ตามมาทัง้ในระดบับคุคลและสงัคมใหเ้รว็ขึน้ 

8. การศกึษาอนาคตช่วยใหม้ีความส านึกถึงเป้าหมายที่พงึปรารถนา 
9. สาระส าคัญของการศึกษาอนาคตมิได้จ ากัดอยู่ในขอบเขตของวิซาการ  

แบบดัง้เดิมแต่เป็นการมองไปขา้งหนา้อย่างเป็นสหวิทยาการ 
10. การศึกษาอนาคตเป็นความพยายามที่จะท าความ เข้าใจและอธิบาย

ความสมัพันธ์ทั้งภายในและระหว่างระบบที่สลบัซับซอ้นของส่วนประกอบต่าง ๆ ของธรรมชาติ
และของโลกแห่งสงัคม เช่น ระบบรฐั/ประเทศ ระบบนิเวศวิทยา ระบบเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

11. องคป์ระกอบส าคญัของการศกึษาอนาคตประการหนึ่ง คือ การมองไปทัง้โลก
บนพืน้ฐานที่เชื่อว่าเราอาศยัอยู่ในโลกท่ีจ ากดัและตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั 

12. องค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาอนาคต คือ การมอง 
ไปขา้งหนา้เก่ียวกบันิเวศวิทยา เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงภยัที่คกุคามต่อสภาพแวดลอ้ม 
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13. การศึกษาอนาคตอาศัยเทคนิคและกระบวนการส าหรับการวิเคราะห ์
การพัฒนาที่ เป็นไปได้ที่ น่ าจะเป็นและที่พึ งปรารถนา ซึ่ งมีข้อความมากมายหลายวิ ธี  
โดยอาศัยแนวคิดด้านสถิติและสังคมศาสตรแ์ละท าให้มีเหตุผลขึน้ ซึ่งมิใช่ โดยความสามารถ 
ที่ท านายได้ส  าเร็จ แต่อยู่ที่การยอมรบัให้มีการทดสอบทางเลือกสิ่งที่ เกิดขึน้มาตามเป้าหมาย  
จึงจะท าใหก้ารศกึษาอนาคตเป็นสิ่งที่ถูกตอ้งขึน้ 

14. การศึกษาอนาคตตอ้งเก่ียวขอ้งกับอุดมการณ ์ซึ่งจะมีความคิดเห็นที่ขดัแยง้
กับบุคคลอ่ืนได้ง่าย ก่อให้เกิดการท านายสิ่งที่ เกิดขึน้ตามมาจากพฤติกรรม  และการกระท า 
ของมนษุยใ์นรูปแบบต่างกนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

15. แม้ว่าจะมีอนาคตภาพที่ไม่ดี (Pessimistic) อยู่มาก แต่การศึกษาอนาคต 
จะมีพืน้ฐานการท านายอยู่ที่ภาพอนาคตที่ดี (Optimistic) ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาใหญ่ แต่มนุษย ์
จะสามารถใช้สติปัญญาหาวิธีการที่จะจัดการให้ส  าเร็จให้ได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี ้ได้ก่อให้เกิด 
การวางแผนที่จะท าใหบ้รรลผุลตามอนาคตที่ปรารถนา และหลีกเลี่ยงจากอนาคตที่ไม่พงึปรารถนาได ้

16. แม้ว่าเอกสารที่ เก่ียวข้องกับอนาคตจะเน้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
อย่างมาก แต่ปัจจบุนัมีแนวโนม้ที่จะใหค้วามส าคญักบัอนาคตดา้นที่เก่ียวกบัมนุษยม์ากขึน้ 

17. การศึกษาอนาคตเป็นการมองไปขา้งหนา้ในแนวใหม่ ซึ่งอาจจะช่วยใหเ้ขา้ใจ
สภาพในปัจจบุนัไดดี้ขึน้ 

18. เป้าหมายสุดท้ายของการท านาย ส่วนใหญ่ อยู่ที่ การจัดสารสนเทศ 
เพื่อช่วยในการก าหนดนโยบายและเพื่อการวางแผนส าหรบัอนาคต 

ประโยชนข์องการศกึษาและการวิจยัอนาคต 
การศกึษาและการวิจยัอนาคตมีประโยชนห์ลายประการ ดงัต่อไปนี ้

1. การศกึษาและการวิจยัอนาคตช่วยใหไ้ดข้อ้มลูที่ส  าคญัและจ าเป็นเก่ียวกบั
แนวโน้มในอนาคตที่สามารถจะน ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย  
และการวางแผน เพราะการศกึษาและการวิจยัอนาคตมกัจะใหห้รือน าไปสูส่ิ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1.1 ใหก้รอบส าหรบัการตดัสินใจหลายรูปแบบ 
1.2 บ่งชีถ้ึงอนัตรายและโอกาสต่าง ๆ 
1.3 แนะวิธีแกปั้ญหาแบบต่าง ๆ 
1.4 ช่วยประเมินนโยบายและการปฏิบติัต่าง ๆ 
1.5 ช่วยใหม้องเห็น และเขา้ใจปัจจบุนัและอดีตดีขึน้ 
1.6 ช่วยเพิ่มทางเลือก 
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1.7 ก าหนดจดุหมายและแสวงหาวิธีที่จะบรรลจุดุหมาย 
2. ช่วยเตรียมมนุษย์ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับโลกที่ เปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเรว็และต่อเนื่องโดยการ 
2.1 ให้ประสบการณ์ล่วงหน้า (Pre-experience) แก่มนุษย์ว่าอนาคต

อาจจะเป็นอย่างไร เพื่อจะไดเ้ตรียมพรอ้มว่าควรท าตวัอย่างไร จะไดไ้ม่เกิดหรือลดอาการ Future Shock 
2.2 ให้การรับ รู ้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตบนโลกที่ เต็มไป 

ดว้ยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็และสบัสน การรบัรูห้รือมโนทศัน ์ดงักลา่ว ไดแ้ก่ 
- การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการปกติตามธรรมชาติ 
- การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลง 

ที่ยิ่งใหญ่ต่อมา 
- การเลือก (Choice) เป็นสิ่งจ าเป็น การปฏิเสธที่จะเลือกก็คือการเลือก 
- โลกในอนาคตน่าจะแตกต่างอย่างสิน้เชิงในหลาย  ๆดา้นจากโลกปัจจบุนั 
- มนุษยม์ีความรบัผิดชอบต่ออนาคตของเขา อนาคตมิใช่เป็นเพียง 

สิ่งที่ปรากฏขึน้ต่อหนา้เขาเท่านัน้ 
- วิธีการที่ไดผ้ลในอดีต อาจจะไม่ไดผ้ลในอนาคต เพราะสภาพการณ์

มนัเปลี่ยนไป 
2.3 กระตุน้ใหม้นุษยท์ าการศึกษาอนาคตอย่างมี “สติ” และด าเนินชีวิต 

ในปัจจบุนัอย่างมีสติ 
3. ช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ  

ท าใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างกนัมากขึน้ 
4. ช่วยชีน้  าและเสรมิสรา้งความเจรญิกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละความคิด 
5. ช่วยใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์เพราะไม่ติดอยู่กบัปัญหาในอดีตและปัจจบุนั 
6. ช่วยกระตุน้ใหม้นุษย ์(ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) ใฝ่หาความรูโ้ดยการเป็นผูส้รา้ง

ความรูม้ากกว่าเรียนสิ่งที่ผูอ่ื้นบอกหรือท ามาแลว้แต่เพียงอย่างเดียว 
7. ใหแ้นวคิดในการพฒันาปรชัญาชีวิตที่ผสมกลมกลืนกบัแนวโนม้ในอนาคต 
8. อ่ืน ๆ เช่น ใหค้วามสนกุ เพลิดเพลิน ใหค้วามทา้ทาย 
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2. เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR 
ความเข้าใจพื ้นฐานที่ส  าคัญเก่ียวกับการวิจัยอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2559) 

กล่าวถึง การวิจัยอนาคต มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Futures Research เป็นค าศัพท์เฉพาะ 
ที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธีที่ ใช้ในการส ารวจ ศึกษาแนวโน้มที่มี  
ความเป็นไปไดใ้นอนาคต เก่ียวกบัเรื่องที่ท าการศึกษา ทัง้แนวโนม้ที่พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์
จึงมีตัว “s” ต่อท้ายค าว่า Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าเรื่องของอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้ 
หลายทิศทาง จึงตอ้งส ารวจศกึษาแนวโนม้ที่มีความเป็นไปไดเ้หลา่นัน้ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้

ความหมายการวิจยัเชิงอนาคตแบบ EDFR 
อี  ดี  เอฟ  อาร์ (EDFR) เป็ น ค าย่ อ ม าจากค า เต็ ม ในภ าษ าอั งก ฤษ ว่ า 

Ethnographic Delphi Futures Research เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่พัฒนารูปแบบการวิจัย 
มาจากเทคนิคการวิจัยอนาคตสองเทคนิค คือ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) โดยการผสมผสานทั้งสองเทคนิคและปรับ 
ให้มี ความยืดหยุ่น ในระเบี ยบวิ ธีวิจัย  เพื่ อ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตาม ปัญหา  
และวตัถปุระสงคข์องการวิจยัที่หลากหลายรูปแบบ 

ความเป็นมาของ อี ดี เอฟ อาร ์(EDFR) 
เทคนิคการวิจัยแบบ อี ดี เอฟ อาร ์(EDFR) นี ้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  

พูลภัทรชีวิน เริ่มพัฒนาขึน้ในฤดูใบไมร้่วงปี พ.ศ.2522 ในขณะที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก  
ที่มหาวิทยาลยัมินนิโซตา้ (University of Minnesota) จดุเริ่มตน้ของการคิดเทคนิคการวิจยันีข้ึน้มา 
มีเหตจุงูใจ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 

1. การศึกษาวิชาเก่ียวกับอนาคตศึกษา (Futures Studies) และ 
การวิจยัอนาคต (Futures Research) พบว่า ระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยแบบเดลฟาย และ  EFR 
มีแนวคิดและลักษณะที่แตกต่างออกไปจากการวิจัยโดยทั่ ว  ๆ ไป รูปแบบเดิมของเดลฟาย  
และ EFR ยังไม่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและความเชื่อเบือ้งตน้บางประการของการวิจัยอนาคต 
น่าจะไดม้ีการคิดหาวิธีปรบัปรุงพฒันาเพื่อเสรมิจดุแข็งและลดจดุอ่อนของทัง้สองเทคนิค 

2. การไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบั ศาสตราจารย ์ดร.โรเบิรต์ บี เท็กซเตอร ์
(Robert B.Textor) แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอรต์ (Stanford University) ผูพ้ฒันาเทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบ EFR ท าให้พบว่า เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก  
แต่ยังมีบางจุดในระเบียบวิธีที่น่าจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนา หากมีการผสมผสาน  
ระเบียบวิธีวิจัยระหว่าง EFR และ Delphi เขา้ดว้ยกัน โดยปรบัใหม้ีความเหมาะสมมากขึน้แล้ว 
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น่าจะได้เทคนิคการวิจัยอนาคตใหม่อีกเทคนิคหนึ่ง ที่นอกจากจะตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย  
และความเชื่อพืน้ฐานของการวิจัยอนาคตได้ดีแล้ว ยังเป็นระเบียบวิธีที่ช่วยให้นักวิจัยได้มาซึ่ง
ขอ้มลู/แนวโนม้ที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือมากขึน้ เพราะเทคนิคใหม่ (EDFR) นี ้น าจดุเด่นหรือขอ้ดี
ของทัง้ EFR และ Delphi มารวมกนั ซึ่งจุดเด่นของทัง้สองวิธีช่วยลบหรือแกจุ้ดอ่อนของกนัและกนั
ไดเ้ป็นอย่างดี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จมุพล พลูภทัรชีวิน จึงไดท้ าการพฒันาเทคนิคการวิจยัอนาคต
แบบ  EDFR ขึ ้น  และได้ทดลองใช้ครั้งแรกกับงานวิจัย เรื่อง “  Alternative Futures of Thai 
University : An EDFR Study” และได้รับการตีพิ มพ์ในวารสาร Cultural and Educational 
Futures 

เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR 
เทคนิ คการวิจัยแบบ  EDFR ได้พัฒ นามาจากปรัชญ าการศึ กษาและ 

การวิจัยอนาคต ซึ่งมีความเชื่อพืน้ฐานและจุดมุ่งหมายที่ต่างจากการวิจัยรูปแบบดัง้เดิมในอดีต 
ดงันี ้

1. ความเชื่ อพื ้นฐานบางประการของการศึกษาและการวิจัยอนาคต  
นกัอนาคตมีความเชื่อพืน้ฐานว่า 

1.1 อนาคตเป็นเรื่องที่มนษุยส์ามารถท าการศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบ 
1.2 ความเชื่อของมนุษย์เก่ียวกับอนาคต มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ 

การตดัสินใจของเขา 
1.3 เชื่อว่ามนษุยส์ามารถจะควบคมุและสรา้งอนาคตได ้

2. จดุมุ่งหมายของการวิจยัอนาคต 
จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคตมิใช่อยู่ ที่การท านายที่ถูกต้อง 

หากแต่อยู่ที่การส ารวจและศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นเรื่องที่ศึกษาให้มากที่สุด  
เท่าที่จะมากได้ ทั้งที่พึงประสงค์ (Desirable) และไม่พึงประสงค์ (Undesirable) เพื่อที่จะหา 
ทางท าใหแ้นวโนม้ที่พึงประสงคน์ัน้เกิดขึน้ และป้องกนัหรือขจดัแนวโนม้ที่ไม่พึงประสงคใ์หห้มดไป 
หรือหาทางที่จะเผชิญกบัแนวโนม้ที่ไม่พึงประสงคน์ัน้อย่างมีประสิทธิภาพ ถา้หากว่ามนัเกิดขึน้จริง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดังนัน้ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัยอนาคตจะมีประโยชนโ์ดยตรงต่อการวางแผน 
การก าหนดนโยบาย การตัดสิน ใจไปจนถึ งการก าหนด ยุทธศาสตร์ (Strategies) และ 
กลวิธี (Tacties) ที่จะน าไปสู่การสรา้งอนาคตที่พึงประสงค์และการป้องกันหรือขจัดอนาคต  
ที่ไม่พงึประสงค ์(จมุพล พลูภทัรชีวิน, 2559) 
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ขัน้ตอนการท าวิจยัแบบ EDFR 
เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิค

การวิจัยอนาคต โดยน าเอาจุด เด่นของเทคนิค  EFR และ Delphi มารวม เข้าไว้ด้วยกัน  
ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อดีของทั้งสองเทคนิค และลดจุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี  
(จกัรกฤษณ ์สิรรินิ, 2561) สรุปขัน้ตอนการท าวิจยัดว้ยเทคนิค EDFR ไว ้ดงันี ้

1. การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก  
เพราะผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผูใ้หข้อ้มูลที่น่าเชื่อถือ ผูว้ิจัยตอ้งติดตามกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว 
อธิบายจุดมุ่งหมายขัน้ตอนต่าง ๆ ของการวิจยั เวลาที่ใชโ้ดยประมาณ และประโยชนข์องการวิจัย 
ย า้ถึงความจ าเป็น และความส าคญัของผูเ้ชี่ยวชาญ 

2. การสัมภาษณ์ (EDFR ในรอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอน
คลา้ยกับ EFR แต่ EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผูว้ิจยัสามารถที่จะเลือกรูปแบบการสมัภาษณ์ 
ในรอบที่ 1 อาจยึดรูปแบบ EFR  โดยเริ่มการสมัภาษณภ์าพอนาคตส่วนที่ดี, ภาพอนาคตส่วนที่ไม่
ดี และภาพอนาคตสว่นมีความเป็นไปไดม้ากที่สดุ 

3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
มาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์พื่อเขียนแนวโนม้ในแบบสอบถาม 

4. สรา้งเครื่องมือ การสรา้งเครื่องมือถือว่าเป็นขัน้ตอนที่ส  าคัญและยากที่สุด
ของการวิจัยด้วย เทคนิคนี ้ คือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน   
ตดัทอนขอ้ความที่ซ  า้กนัหรือตดัส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจยัที่ก าหนดไว ้ออกไป โดยการหา
ถ้อยค าที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมด ทั้งนี ้ผู ้วิจัยได้พยายามรกัษาถ้อยค าของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ไว้ให้มากที่สุด การเขียน ควรเป็นภาษาที่สั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิม  
ของผู้เชี่ยวชาญให้มากที่สุด เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้งนี ้เพื่ อป้องกัน 
มิให้ผู ้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้น ๆ โดยจะเป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิด 
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 

5. ท า EDFR รอบที่ 2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ และ
น าแบบสอบถามมาวิเคราะหด์ว้ยสถิติพืน้ฐาน เพื่อจ าแนกขอ้มูล หาฉันทามติ ในการท า EDFR 
รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนีผู้เ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรูข้อ้มูลป้อนกลับเชิงสถิติ เป็นของกลุ่ม 
โดยส่ วน รวม โดยหาค่ าร้อยละ  ค่ ามั ธยฐาน  และค่าพิ สัย ระหว่ างควอไทล์ของกลุ่ ม  
ผนวกดว้ยค าตอบเดิมของตนเอง แลว้ขอใหผู้เ้ชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 
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6. เขียนภาพอนาคต (แนวโน้ม) คือการน าผลการตอบแบบสอบถาม 
ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้ม  
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งสูง หมายถึง มีค่ามัธยฐาน 3.5 ขึน้ไป และพิจารณาถึงความสอดคลอ้ง 
ของค าตอบ โดยพิจารณาค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 โดยการเขียนภาพอนาคต
ไม่เขียนในลกัษณะเชิงวิชาการมากจนเกินไป และคนทั่วไปอ่านแลว้ท าเขา้ใจไดง้่าย 

สรุป ได้ ว่ า  เทคนิ คการวิ จั ย เชิ งอนาคตแบบ  EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) เป็นเทคนิคการสรา้งภาพอนาคต โดยการศึกษาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มาก 
และการสอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ต้องการศึกษา  
แล้วสรุปเขียนเป็นภาพอนาคต เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR มีข้อดีคือเป็นวิธีที่มี 
ความยืดหยุ่น (Highly flexible) มีความเป็นระบบ (Systematic) และสอดคลอ้งกบัความเป็นไปได้
ของสังคมภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR  
จัดอยู่ในกลุ่มเทคนิคการสรา้งอนาคตภาพด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend-basedscenario 
techniques) ที่จะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือมากขึน้ 

การเขียนภาพอนาคตในการวิจัยเชิงอนาคต 
ในปัจจุบนัไดม้ีการตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยอนาคต และน าระเบียบวิธีการ

วิจัยอนาคตไปใช้ศึกษาอนาคตเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นการศึกษาทางเลือกต่างๆ  
ที่ เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นไปได้หลายๆ ทางเลือก เพื่ อเป็นข้อมูลแก่องค์กรหรือผู้บริหาร  
ในการตัดสินใจวางแผนงาน เทคนิควิธีหนึ่งที่ เป็นที่นิยมใช้กันในการศึกษาทางเลือกต่างๆ  
ในอนาคตคือ เทคนิคการเขียนภาพอนาคต (Scenarios) 

ค าว่า "Scenario" เป็นค าที่มาจากศิลปะทางการละคร ในทางละคร ค าว่า Scenario มี
ความหมายถึง เคา้โครงหรือภาพร่างคร่าว ๆ ของเรื่องราวทัง้หมด และส าหรบัทางภาพยนตรแ์ลว้ 
Scenario เป็นการจดัวางล าดบัเหตกุารณข์องการแสดงไวล้ว่งหนา้ ในลกัษณะบรรยายถึงตวัละคร
และฉากต่าง ๆ รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนๆ ที่ เก่ียวขอ้งสมัพันธก์บัโครงเรื่อง โดยไม่ใช่เป็นการจ าลอง
จากตน้ฉบบับทละครที่มีอยู่ปัจจบุนั (Morrison et al, 1983) 

ลักษณะของเทคนิค Scenarios เป็นการวาดภาพสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นไปได้ในอนาคต
ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่สนใจศึกษา โดยเป็นการใชค้วามคิด จินตนาการอย่างอิสระของบคุคล
ที่ เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ในขอบเขตของการส ารวจสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยเป็น  
การส ารวจในลักษณะกวา้ง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงเหตุการณ์ดา้นใดดา้นหนึ่งเฉพาะ แต่จะรวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประซากร การพัฒนาทางเทคโนโลยี  เหตุการณ์ทางการเมือง  
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แนวโน้มทางสังคมและตัวแปรต่างๆ ทางเศรษฐกิจ โดยอนาคตภาพต่างๆ ของเหตุการณ ์
อาจจะมีไดห้ลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน อนาคตภาพหนึ่งอาจมีลักษณะเป็นเหมือนเคา้โครง 
ที่กระชบัไดใ้จความหรือมีลกัษณะคลา้ยเรื่องสัน้ก็ไดเ้ช่นกนั (Morrison et al, 1983) 

เทคนิ คอนาคตภาพ  (Scenarios) เริ่ม เป็ น เครื่อ งมื อที่ นิ ยม ใช้ในการวางแผน  
ในช่วงตน้ปี ค.ศ.1970 เมื่ออตุสาหกรรมปิโตรเลียมมีการน าเทคนิคนีไ้ปใชเ้ก่ียวกบัสิ่งที่ไม่สามารถ
คาดเดาได้ของการค้าขายน ้ามันระหว่างประเทศอาหรับ และเทคนิคอนาคตภาพนี ้ได้รับ 
ความสนใจจากประชาชนโดยทั่ วไป เมื่อ  Dennis และ Donnella Meadows ได้เผยแพร่งาน 
ของพวกเขาที่ชื่อว่า The Limits to Growth ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกับผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ ้น 
ของประชากร การใช้แหล่งทรัพยากร การสร้างเมืองและมลภาวะ  (Wilson, 1978 อ้างถึงใน 
นิลวรรณ แซ่จิว, 2543, น. 21) 

ความหมายของอนาคตภาพ 
1. อนาคตภาพ คือ ภาพในอนาคตหลายแบบที่ เป็นไปได้ และน่าจะเป็นภาพ  

ที่ชดัเจน และมีเหตผุล 
2. อนาคตภาพไม่ใช่การท านายหรือการพยากรณอ์นาคต และไมใช่นิยาย 
3. อนาคตภาพเป็นเรื่องราวเก่ียวกบัอนาคต มีโครงเรื่องหลายโครงซอ้นกนัอยู่ 
4. โครงเรื่องของอนาคตภาพมาจากปัจจยัความไม่แน่นอนในอนาคต 
5. อนาคตภาพที่ดีนัน้ มีโครงเรื่องต่างๆที่ประสานกนัอย่างเหมาะเจาะ  ไม่ขดัแยง้กนั 

 วิธีการตรวจสอบอนาคตภาพ 
1. เป็นภาพที่เป็นจรงิไดใ้นสายตาผูเ้ชี่ยวชาญ และหรือผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสว่นใหญ่ 
2. เป็นภาพที่สอดคลอ้งกนัในตวัเอง 
3. เป็นภาพเก่ียวกบัหวัขอ้หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ 
4. เป็นภาพที่ รับรู ้ได้จากสัญญาณในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณอ่อน ๆ  

บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก าลงัจะเกิดขึน้ 
5. เป็นภาพที่ทา้ทาย มีองคป์ระกอบของทิศทางที่แปลกใหม่ ที่จ  าเป็นจะตอ้งอยู่ใน

วิสยัทศันข์ององคก์ร 
6. เป็นภาพที่สอดคลอ้งกบัจินตนาการของผูเ้ขา้รว่มจ าลองภาพ 
7. เป็นภาพที่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นของใหมในทกุแง่มมุ 
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เทคนิคการสรา้งภาพอนาคต (Scenario) 
เท คนิ ค การส ร้า งภ าพ อน าคต  เป็ น แบบแผนหนึ่ งข อ งก ารวิ จั ย อน าคต  

(Future Research) พัฒนาขึน้ในปี ค.ศ.1950 (Wison. 1978) โดย เฮอรแ์มน คาน (Herman 
Kahn) ซึ่ ง ได้ให้ค านิ ยามของเทคนิ คการสร้างภาพอนาคตไว้ว่ า  "เป็นการสร้างล าดับ  
ของเหตกุารณเ์ชิง สมมติฐาน เพื่อจดุมุ่งหมายในการเนน้ความสนใจไปที่กระบวนการที่เป็นสาเหตุ
และจดุตดัสิน" ลกัษณะส าคญัของภาพอนาคต 

1. เป็นขอ้สมมติฐานของเหตุการณ์ในอนาคต (Hypothetical) แนะทางเลือกที่
น่าจะเป็นไปไดใ้นอนาคต 

2. เป็นเพียงภาพรา่ง (Sketch) ของอนาคตที่เป็นไปได ้ที่ต่อเนื่องกนัเป็นลกูโซ่ 
3. เ ป็ น ภ าพ รวม  (Holistic) ข อ งส ถ าน ก า รณ์ ที่ เ ป็ น ไป ได้ ใน อ น าค ต  

หรือแนวโนม้ของปรากฏการณต์ามเงื่อนไขทางเลือกอนาคตแบบต่าง ๆ 
การสรา้งภาพอนาคตจะวิเคราะหแ์นวโนม้ของเหตุการณใ์นลกัษณะภาพรวมที่เป็นไปได ้

ในอนาคต ซึ่งกลวิธีนี ้น ามาใช้พยากรณ์หรือวางแผนอนาคต โดยเน้นความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ส าหรับแต่ละแนวโน้มที่ศึกษา การใช้กลวิ ธีนี ้จะท าให้ได้แนวทางส าหรับอนาคตหลาย  
แนว นอกจากนั้นการเน้นผลที่ อาจ เป็นไปได้ทั้ งหมดทั้ งปวง  จะครอบคลุมทางเลื อก 
ที่อาจมองข้ามไปถ้าใช้วิธีการอ่ืน ๆ การสรา้งภาพอนาคตมีประโยชน์ในการแสวงหาแนวทาง
อนาคตเก่ียวกบั สงัคม เจตคติ และเรื่องที่เก่ียวกบัค านิยม เป็นตน้ 

ขัน้ตอนการสรา้งภาพอนาคต 
Belle และ James (1995 อา้งถึงใน ไพฑูรย ์พวงยอด, 2556, น. 80) ไดเ้สนอขัน้ตอน

การสรา้งภาพอนาคตไว ้ 8 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดขอบเขตของสิ่งที่ศกึษา 
2. ก าห น ดขอบ เขต ขอ ง เวล าที่ จ ะ ส ร้า งภ าพ อน าคต  โด ยส่ วน ให ญ่  

จะอยู่ช่วง  5-10  ปี  
3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ มี ผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่ งที่ สนใจจะศึกษา  

โดยใชย้ทุธวิธีในการวางแผน เช่น การวิเคราะหแ์นวโนม้ โดยส ารวจจากผูเ้ชี่ยวชาญ กลวิธีเดลฟาย 
วงลอ้อนาคต การวิเคราะหผ์ลกระทบไขว ้คน้ควา้จากเอกสารอา้งอิงต่าง ๆ เป็นตน้ 

4. บรรยายองค์ประกอบภายในขอบเขตของสิ่งที่สนใจถึงความเป็นไปได้ 
ที่เพิ่มขึน้หรือลดลงขององคป์ระกอบที่สามารถบรรลผุลตามเปา้หมายที่ตอ้งการ 
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5. ก าหนดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือสิ่ งที่ เกิดขึ ้น  อุปสรรคและ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

6. สรา้งภาพอนาคตที่ เกิดจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้อ 3 - 5 ซึ่งการสร้าง 
ในภาพอนาคตนี ้จะตอ้งพิจารณาถึงแนวโนม้และความเป็นไปไดข้องอนาคต 

7. การสร้างภาพอนาคตขึ ้นอยู่ กับการวิ เคราะห์ภายนอก เช่น ภาพอนาคต 
ที่ไดเ้หมาะสมกบัขอ้มลูหรือไม่  ขอ้ตกลงมีความเป็นจรงิและเที่ยงตรงเพียงใด 

8 . น าภาพอนาคตที่ ได้ไปใช้แนะแนวทางในการวางแผนและชี ้ทิศทาง 
ของอนาคต 

น อก จ ากนี ้  Wison (1978, p. 26) ได้ พั ฒ น าขั้ น ต อน ก า รส ร้า งภ าพ อน าค ต 
เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ในแต่ละดา้น ในขัน้ตอนแรก จะตอ้งเก็บรวบรวม
ขอ้มูลพืน้ฐานของการวิเคราะหแ์นวโนม้ของอนาคตในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม 
การเมือง เทคโนโลยี หรือกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์  วิ ธีการนี ้ 
จะประมาณความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ใดๆที่ศึกษาว่าจะเกิดขึ ้นหรือไม่และพิจารณา  
ดูผลกระทบของเหตุการณ์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่  
โดยใช้การประมาณ ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์และความน่ าจะเป็นของ 
การเกิดเหตุการณ์หนึ่ง  ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งแล้วจากการวิเคราะห์จะให้ภาพอนาคต 
ของผลกระทบแต่ละเหตกุารณพ์รอ้มดว้ยค่าความน่าจะเป็น 

ในการวิเคราะหข์อ้มลู จะท าการวิเคราะหโ์ดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณาความน่าจะ
เป็ น ขอ งแน ว โน้ ม บ น แน วตั้ ง แ ล ะ แน วน อน  ถ้ าห าก แน ว โน้ ม บ น แน วน อน เกิ ด ขึ ้น  
จะท าให้แนวโน้มบนแนวตั้งน่าจะเกิดขึน้ได้มาก ก็จะให้เครื่องหมาย (+2) ถ้าน่าจะเกิดขึน้ได ้
 ให้เครื่องหมาย (+1) ถ้าไม่น่าจะเกิดขึ ้น  ให้เครื่องหมาย (-1) และถ้าไม่น่าจะเกิดขึ ้นมาก  
ก็ใหเ้ครื่องหมาย (-2) และหากไม่สามารถก าหนดทิศทางของแนวโนม้ไดห้รือไม่แน่ใจใช ้(0) 

3. การเขียนภาพอนาคต ภาพอนาคตที่ได้อาจแสดงในรูปของการบรรยายหรือ
แผนภาพอนาคตก็ได ้
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. งานวิจัยในประเทศ 

กลีบจันทร ์เจริญสขุ (2553, น. 73) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง การศึกษาผลการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูบรรจุใหม่ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการพัฒนาข้าราชการครูใหม่ รัฐควรส่งเสริมและพัฒนาในด้านการผลิตครู  
ควรจัดสรรงบประมาณ ให้ชุมชนและท้องถิ่ น  หาคน ดี  คน เก่ ง  ให้ทุน เรียนวิชาชีพค รู   
เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ด้านการพัฒนาวิชาการส าหรับข้าราชการครู  ควรปรับเกณฑ ์
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูใหเ้หมาะสมกับบริบทของชุมชน ดา้นการพัฒนาสถานศึกษา  
ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยเสนอเป็นวาระแห่งชาติ  
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนับสนุนสื่อสารมวลชนทุกแขนง ผลิตรายการที่มีเนือ้หาสาระที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน ์
ในการศกึษาแก่สถานศกึษาและประชาชนทุกกลุม่ ทกุชมุชนทั่วประเทศ  

ระบบการพัฒนาครูนัน้ จ าเป็นตอ้งมีระบบการพัฒนาครูใหม่ (beginning teacher)  
ที่เรียกว่า “Induction Year” โดยครูใหม่ตอ้งการการสนบัสนนุที่ส  าคญั 3 ประการ 1) การสนบัสนุน
ส่วนบุคคล โดยมีพี่เลีย้งทางวิชาการคอยช่วยเหลือ ชีแ้นะ อยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่มั่นคงในวิชาชีพ  
และลดภาระงาน 2) การสนับสนุนทางสังคม ให้ดูแลในการเข้าร่วมชุมชนทางวิชาชีพ  
การร่วมมือในการให้ขอ้มูลย้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับบุคคลอ่ืน และ 3) การสนับสนุน 
ทางวิชาชีพโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอให้ค าชีแ้นะเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนกับ  
ครูใหม่ (European Commission, 2010) 

ชชัฎา ตรีทวีวงศก์ุล (2553, น. 55) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง การใชภ้าษาที่หนึ่งของครูใหม่
ในชัน้เรียนภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบว่า จ านวนการใชภ้าษาที่หนึ่งของครูแต่ละคนแตกต่างกัน 
ไป และแตกต่างกันในแต่ละช่วงของการสอน จุดประสงคท์ี่พบในการศึกษาครัง้นี ้มีหกประการ 
ไดแ้ก่ ใชเ้พื่อเพิ่มความเขา้ใจ ใหแ้ก่นักเรียน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียน เพื่อควบคุมระเบียบ
วินัย เพื่ อเน้นจุดส าคัญของบทเรียน เพื่ อแก้ปัญหาในการสื่อสาร แล ะเพื่ อประหยัดเวลา  
ปั จจัยที่ ส่ งผล ให้การใช้ภ าษ าที่ หนึ่ งมี ความแตก ต่างกัน  ได้แก่  ปั จจัยจากนัก เรียน  
ปัจจยัดา้นบทเรียน ปัจจยัดา้นเวลา และปัจจัยจากครู ผลการศึกษายงัพบว่าครูค่อนขา้งพึงพอใจ
กับการใชภ้าษาที่หนึ่งของตน และมีความเห็นตรงกันว่าภาษาที่หนึ่งนั้น สามารถใช้ในการสอน
ภาษาองักฤษได ้หากแต่ตอ้งใชอ้ย่างมีจุดประสงค ์และในปรมิาณที่ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามครู
ทุกคนยังคงเห็นตรงกันว่าภาษาที่สองมีความส าคัญและควรใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ในการสอนภาษาองักฤษ 
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ณฐัธิดา จิตสิงห ์(2554, น. 108-109) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง การประเมินความตอ้งการ
จ า เป็น ในการพัฒ นาตน เองของค รูผู้ช่ วยในสถานศึกษา สั งกัดองค์การบริหารส่ วน  
จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า 1) ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครูผูช้่วย 
ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ตามมาต รฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ .ศ. 2548 ทั้ง 3 ด้าน โดยค่าเฉลี่ยของระดับความต้องการจ าเป็น 
ในการพัฒนาตนเองในสภาพที่ เป็นจริงต ่ ากว่าความต้องการจ าเป็นในสภาพที่คาดหวัง  
ทั้งในภาพรวม รายดา้นและรายข้อ 2) การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
ของครูผูช้่วยในสถานศึกษา สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัอบุลราชธานี ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พ .ศ . 2548 พบว่า มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
ในดา้นมาตรฐานการปฏิบติังานมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วิชาชีพ และความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตนเองนอ้ยที่สดุ คือ ดา้นมาตรฐานการปฏิบติัตน 

สุพจนีย ์พัดจาด (2554, น. 182-185) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงาน
เสริมสรา้งสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใหม่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า  
ระดับความตอ้งการมากที่สุดในมาตรฐานที่ 10 การร่วมมือกับผูอ่ื้นในชุมชนอย่างสรา้งสรรค ์ซึ่ง
การร่วมมือกับผูอ่ื้นในชุมชนอย่างสรา้งสรรค ์หมายรวมถึง ตระหนักถึงความส าคัญในการรบัฟัง
ความคิดเห็น ให้การยอมรับความรูค้วามสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานอันส่งผลพัฒนางานต่างๆ ของสถานศึกษา เกิดขึน้กับชุมชนให้มีการยอมรบัและ
ปฏิบติังานรว่มกนัดว้ยความเต็มใจ 

ยุทธชัย เสริมพงษ์ (2554, น. 179-182) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง แนวทางการแกปั้ญหา
และการปฏิบติังานของครูผูช้่วยในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 31 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาดา้นการจัดการเรียนรู ้โรงเรียนมีการจดัอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ
การวิเคราะหแ์ละการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การวิจัยในชั้นเรียน นิเทศและมอบหมายภาระงาน
ตามศักยภาพ  เปิด โอกาสให้ค รูผู้ช่ วย ได้ เรียน รู้งานและพัฒ นาตน เองอย่ างต่อ เนื่ อ ง  
เต็มตามศักยภาพ 2) ปัญหาดา้นการพัฒนาผูเ้รียน โรงเรียนจัดอบรมใหค้วามรูแ้ละจัดรวบรวม
เอกสารในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และครูผู้ช่วยต้องค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้เพิ่มพูน
ประสบการณจ์ากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ เพื่อน ามาใชป้ระโยชนใ์นการดแูลช่วยเหลือผูเ้รียนและพฒันา
ผู้เรียน 3) ปัญหาด้านการพัฒนาทางวิชาการ โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู ้
สง่เสรมิพฒันาสื่อนวตักรรม และครูผูช้่วยตอ้งมีการเตรียมการสอนประสานงานหรือสรา้งเครือข่าย
ทางวิชาการกับชุมชนท้องถิ่น และศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติม  4) ปัญหาด้านการพัฒนา
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สถานศึกษา ครูผู้ช่วยต้องศึกษาเรียนรูก้ับผู้ที่ เก่ียวข้องกับงานด้านต่าง ๆ หรือศึกษาค้นคว้า 
จากเอกสารเพื่ อเป็นพื ้นฐานในการท างานและสามารถน าไปปฏิบั ติได้  และ 5) ปัญหา 
ดา้นความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อใหเ้กิดความสมัพันธ์ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับชุมชน
ผู้บริหารหรือครูนิเทศต้องใส่ใจในการนิเทศและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ หรือใช้กิจกรรม 
เยี่ยมบา้นเพื่อฝึกประสบการณง์านสมัพนัธก์บัชมุชนใหค้รูผูช้่วย 

รสสุคนธ์ เหล็กเพชร (2555, น. 75-77) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจยัพบว่า แรงจงูใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัจูงใจ โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความส าเร็จ 
ในการท างาน ความรับผิดชอบ ตามล าดับ และแรงจูงใจในการปฏิบัติด้านปัจจัยค ้าจุน  
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ ในระดับมาก  4 ด้าน และอยู่ ใน 
ระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ นโยบาย 
และการบรหิาร สภาพแวดลอ้มการท างาน และความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ตามล าดบั 

ชรอยวรรณ ประเสริฐผล (2556, น. 205) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรูข้องครูใหม่โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษา ผลการวิจยัพบว่า 
มี 3 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบที่ 1 สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรูข้องครูใหม่โรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ประกอบดว้ย ส่วนที่ 1 ความรูท้ักษะสมรรถนะ และส่วนที่ 2 คุณลักษณะ 
ครูใหม่ 6 คณุลกัษณะ องคป์ระกอบที่ 2 วิธีการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรูข้องครูใหม่
โรงเรียนกับเอกชน ประเภทสามัญศึกษามี 2 ระยะคือระยะที่  1 ก่อนการปฏิบัติงานมี 3 วิธี 
และระยะที่  2 ระหว่างการปฏิบัติงานมี  7 วิ ธี  รวมมี  10 วิธีและองค์ประกอบที่  3 เงื่อนไข 
แห่งความส าเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่โรงเรียนเอกชน  
ประเภทสามญัศกึษา 

จันเพชร ดายังหยุด (2556, น. 157-158) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง แนวทางที่เหมาะสม 
ในการพัฒนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
สงักัดส านักเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางพัฒนา  
4 ประการ มีดังนี ้คือ ด้านมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดา้นการพัฒนาตนเอง 
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านการจัดการเรียนรู ้จากผู้บริหารสถานศึกษา  กรรมการ 
ผูป้ระเมินครูผูช้่วย และครูผูช้่วย 
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วรสิทธิ์ ยาวิลาศ (2558, น. 49-50) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยอ าเภอเวียงแหงตามกระบวนการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา  
อย่างเข้มเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพ 
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยอ าเภอเวียงแหงตามกระบวนการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
อย่างเข้ม เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
ทัง้ดา้นการปฏิบติังาน และการปฏิบติัตน และ 2) ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย อ าเภอเวียงแหง ตามกระบวนการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
อย่างเข้ม  เขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 ด้านการปฏิบั ติตน พบว่า  
การปรับตัวของครูผู้ช่วยเข้ากับคนองค์กร ชุมชน สภาพแวดล้อมใหม่  ๆ และการท างาน  
ร่วมกับ เพื่ อนค รูยั งมี น้ อย  รองล งมา  คือ  ค รูผู้ ช่ วยขาดประสบการณ์ ในการท า งาน  
ส าหรับข้อ เสนอแนะ  ได้แก่  ควรจัดอบรมพัฒ นา ชี ้แจง ชี ้แนะรายละเอียด เก่ี ยวกับ  
กฎหมาย ระเบียบวินัยแนวทางในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ครู เพิ่มพูนความรู ้ทักษะ  
ในการท างาน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบ  
ที่ไดร้บั ส่วนดา้นการปฏิบติังาน พบว่า ภาระงานที่ครูผูช้่วยไดร้บัมอบหมายมากเกินความสามารถ 
ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัดของตนเอง ครูผู้ช่วยขาดความรู้ความเข้าใจ  
ขาดประสบการณ์ในการท างาน เช่น งานด้านการเงิน งานด้านพัสดุ ส  าหรับข้อเสนอแนะ  
คือ ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้วามรู้โดยวิธีการต่าง  ๆ  เช่น  อบรม  ส ัมมนา  เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถทัง้การสอนความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน เป็นตน้  

ยุวดี โพยนอก (2559, น. 112-113) ได้ท าการวิจัย เรื่อง สภาพปัจจุบัน สภาพ 
ที่พึงประสงค ์และวิธีการพฒันาครูผูช้่วยดา้นการจดัการเรียนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
ในการพฒันาครูผูช้่วย ดา้นการจดัการเรียนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภูมิ 
เรียงล าดับความต้องการจากสูงสุดไปต ่าสุด คือ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน , 
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ , การออกแบบ 
การจดัการเรียนรู ้และการรายงานผลการเรียนรู ้

อรรณพ จีนะวัฒน์ (2559, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เ รื ่ อ ง  ก า รพ ัฒ น าตน  
ข อ ง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาตน 
เพื่อใหเ้ท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีทักษะการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ  
คือ การสรา้งบรรยากาศใหเ้กิดความรูส้ึก หรือทัศนคติทางบวกในการจดัการกับการเปลี่ยนแปลง 
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การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการปรับปรุงตนเอง โดยแสวงหา  
การสนับสนุนจากบุคคลในอาชีพเดียวกัน จุดเริ่มตน้ของการพัฒนาตนของผูป้ระกอบวิชาชีพครู  
คือ การประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาอย่างรอบด้าน  
ทั้งนีปั้จจัยที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะมุ่งใหเ้กิดความส าเร็จในทุกขั้นตอน  
ของการพัฒนาตน ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรมการสนับสนุน บริบทของสถานศึกษา ระดับการพัฒนา  
ของสถานศึกษา เวลา งบประมาณ ขัน้ตอนในการพัฒนาวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสอน 
และบทบาทขององค์การด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลส าคัญ ต่อการพัฒนาตน  
ที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

ปรชัญาพร ตุย้เต็มวงศ์ (2559, น. 74-77) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติ 
งานของครูผูช้่วยในโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจงูใจโดยรวมรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 
3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความส าเร็จในงาน และดา้นความรบัผิดชอบ ตามล าดบั 
และปัจจัยค ้าจุน พบว่า โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  
3 ล าดับแรก ได้แก่  ด้านวิธีการปกครองบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ  
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามล าดบั 

ณรงคช์ัย สุขสวคนธ์ (2557, น. 133-134) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลกัสูตร
ฝึกอบรมหวัหนา้แผนกในการบริหารระบบพี่เลีย้งของครูบรรจุใหม่ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาและประเมินระบบพี่เลีย้งของครูบรรจุใหม่ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง
น ามาสร้างสมรรถนะพี่ เลี ้ยงและระบบพี่ เลี ้ยงของครูบรรจุใหม่ โดยน ามาจัดท าคู่มือบริหาร  
ระบบพี่เลีย้งของครูบรรจุใหม่ พบว่าระบบพี่เลีย้งที่พัฒนาขึน้มีปัจจัยป้อนเขา้ และกระบวนการ
ประกอบดว้ย การก าหนดบทบาทหนา้ที่พี่เลีย้ง การคัดเลือกพี่เลีย้ง การมอบหมายหนา้ที่ พี่เลีย้ง 
การพฒันาและฝึกอบรมพี่เลีย้ง การสง่เสรมิและจงูใจ การติดตามผลซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน 
ประเมินสมรรถนะพี่ เลี ้ยงมีดัชนีความสอดคล้องกันสูงและระบบพี่ เลี ้ยงของครูบรรจุใหม่  
ที่พัฒนาขึน้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินคู่มือบริหาร 
ระบบพี่ เลีย้งตามความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้  
และ 2) ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการบริหารระบบพี่เลีย้ง  
ของครูบรรจุใหม่สงักดัส านกัคณะกรรมการอาชีวศึกษา จากการศึกษาขอ้มลูความตอ้งการจ าเป็น
ในการฝึกอบรมหัวหน้าแผนกมีความต้องการจ า เป็นในขั้นตอนการคัด เลื อกพี่ เลี ้ย ง  
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ในสว่นการก าหนดคณุสมบติัพี่เลีย้งดา้นสมรรถนะการสอนงานเรื่องการผลิตสื่อ และใชส้ื่อประเภท
สื่อเคลื่อนไหวดว้ยคอมพิวเตอร ์โดยสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมและหาประสิทธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรม 
พบว่าการประเมินสภาวะแวดลอ้มโดยผูเ้ชี่ยวชาญ เห็นว่าความเหมาะสมของหลกัสูตรฝึกอบรม  
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื ้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า  
ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการฝึกอบรม แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
มีค่าประเมินดัชนีความสอดคล้องในระดับสูง และการประเมินความเหมาะสมแบบประเมิน 
ในเนื ้อหา แบบประเมินใบงานและแบบประเมินผลฝึกอบรมส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  
มีค่าประเมินความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  การประเมินผลผลิต โดยการติดตามผลหลงั
การบริหารระบบพี่เลีย้งของหัวหน้าแผนก โดยครูพี่เลีย้งมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
หวัหนา้แผนก ดา้นความรู ้ทกัษะ เจตคติ ประโยชนท์ี่ไดร้บั และความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ที่
ของหัวหน้าแผนก มีค่าประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากและคู่มือบริหารระบบพี่เลีย้งมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ จากผลการประเมินผลสรุปไดว้่าหลกัสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

รัต ติมา พานิ ชอนุรักษ์  (2559, น. 73) (เอกสารจากเว็บ ไซต์) ได้ท าการวิจัย  
เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบ  
6 ประการคือ1) หลกัการของรูปแบบการเสริมสรา้งทักษะการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
3) เนื ้อหาสาระ ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4) วิธีการฝึกอบรม 5) สื่อที่ ใช้ในการฝึกอบรม  
และ 6) การวดัผลและประเมินผล หน่วยการเรียนรูม้ี 4 หน่วย คือ 1) การสรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูใ้นทุกสถานการณ์ 2) การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน 3) การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ และ 4) การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งมี
ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาทักษะการปฏิบติังานของครูผูช้่วย สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 ควรพฒันาครูผูช้่วยใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการสรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู  ้
ในทกุสถานการณ ์2) ดา้นการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน 3) ดา้นการพฒันาสื่อการเรียน
การสอนให้มีประสิท ธิภาพ  และ 4) ด้านการมุ่ งมั่ นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
(รตัติมา พานิชอนรุกัษ,์ 2559, 75) 

สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2559, น. 133) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการยกระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานส าหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู ้บริหารและครูผู้ช่วย 
ผลการวิจยัพบว่า ประกอบดว้ยกิจกรรมการพฒันา 10 โมดลู ไดแ้ก่ 1) การส่งเสรมิสภาพแวดลอ้ม
ที่ดีในที่ท างาน 2) การส่งเสริมขวญัและก าลงัใจ 3) การส่งเสริมสมัพันธภาพที่ดีกบัผูบ้งัคบับญัชา 
4) การส่งเสริมทกัษะการมอบหมายงาน  5) การส่งเสรมิทกัษะการใหข้อ้มลูป้อนกลบั 6) การสรา้ง
เสริมความสมดุลของชีวิต 7) การสรา้งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 8) การสรา้งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 9) การสร้างเสริมการจัดการความเครียดในตนเอง และ 10) การสร้างเสริม
สมัพนัธภาพที่ดีกบัเพื่อนรว่มงาน 

ชวนคิด มะเสนะ (2559, น . 13-14) เสนอวิ ธีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
ทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาได้หาวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและองค์กร มีหลายวิธี สรุปได้ 3 วิธีการ 
ที่ส  าคญั คือ 

1. การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) การพัฒนาบุคลากร
ในขณะปฏิบติังานถือว่ามีความส าคัญมากต่อการพัฒนาองคก์ร เนื่องจากเป็นการพัฒนาบุคคล  
ที่ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้(Dessler, 2011) พบว่า การที่ผู ้รบัการพัฒนาได้เรียนรูเ้ทคนิค
วิธีการท างานจนเกิดทักษะ มีความช านาญจากการได้ฝึกหรือทดลองปฏิบัติรวมทั้งอาจได้รับ  
การถ่ายทอดจากผู้บริหารหรือพี่ เลี ้ยงไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานจริง ซึ่ งอาจรวมทั้ง  
การหมุนเวียนงานใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติัเพื่อเรียนรูแ้ละพัฒนางานใหม่  ๆ ดว้ย การพัฒนาในขณะ
ปฏิบัติงานที่นิยมใชก้ันอยู่มี 3 วิธี คือ 1) การสอนงาน เป็นกระบวนการในการสรา้งองคค์วามรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และความเชี่ยวชาญช านาญงานอย่างใดอย่างหนึ่งใหเ้กิดขึน้ 2) ระบบพี่เลีย้ง 
จัดให้ผู ้ที่มีประสบการณ์ในการท างาน คอยให้ค าปรึกษาแนะน า และ 3) การเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบติังาน เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่ตอ้งการบุคลากรเรียนรูจ้ากการปฏิบติังานโดยตรง  

2. การพัฒนานอกจากการปฏิบติังาน (Off the Job Development) การพัฒนา
ตนเองวิธีนี ้ เกือบ 80 เปอรเ์ซ็นต์ของการเรียนรูม้าจากการเรียนรูแ้ละพัฒนางานของตนเอง 
แบบไม่เป็นทางการ นอกจากนี ้ยงัรวมถึงการหยุดท างานปกติของตนเองเพื่อเขา้รบัการฝึกอบรม
ตามหลกัสตูรหรือโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดขึน้ ซึ่งอาจจะจัดขึน้โดยหน่วยงานพฒันาของตน้สงักัด 
หรือส่งเขา้ไปรบัการฝึกอบรมในหน่วยงานภายนอก ที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนางานก็ได ้หรือการ
พัฒนาผ่านระบบสื่อทางไกล ที่นิยมกันมีอยู่ 4 วิธี ดังนี ้ 1) การฝึกอบรมในห้องหรือในชั้นเรียน  
เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีวิทยากรหรือสอนและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดม้ีปฏิสมัพันธ์กันโดยตรงใน
การถ่ายทอดความรูโ้ดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  
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การอภิป ราย  กรณี ศึกษา เป็นต้น  ถ้าต้องการให้มี ประสิท ธิภาพสูงวิทยากรต้องเน้น  
การสร้างประสบการณ์และความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ขอ้ดีอีกประการหนึ่งของการฝึกอบรมในหอ้งก็คือ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมจะรู้สึกไดร้บัความอบอุ่น
ใกลช้ิดเป็นกนัเอง และเมื่อเกิดปัญหาจะสามารถซกัถามวิทยากรไดโ้ดยตรงทันที  2) การฝึกอบรม
ทางไกล (Distance Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่ผู ้ร ับการฝึกอบรม ไม่ต้องไปเข้ารับฟัง 
การบรรยายในชัน้เรียน เป็นการเรียนรูใ้นสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเองอย่างอิสระ กระบวนการ ฝึกอบรม 
มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา สถานที่  โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้เรียนเป็นหลัก รูปแบบ  
การฝึกอบรม จะใชส้ื่อการเรียนประเภทต่าง ๆ แทนวิทยากร เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสาร สื่อทางวิทย ุ 
สื่อทางโทรทัศน ์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งการพบกลุ่ม โดยมีวิทยากรทบทวน 
ให้ความรู ้อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือตอบปัญหารวมทั้งสอนเสริมเป็นครัง้คราว  
ในปัจจุบันนิยมกันมากคือการเรียนรูผ้่านระบบอินเทอรเ์น็ต เพราะรวดเร็วและสามารถโต้ตอบ
สื่อสารระบบสองทาง  3) การศึกษาดูงาน เป็นวิธีการพัฒนารูปแบบหนึ่ งที่นิยมกันมาก 
ในวงการศึกษา ซึ่งจะจัดให้ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ เป็นต้นแบบ หรือมีแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในการบรหิารและการจดัการเรียนการสอน โดยการจดัใหผู้ป้ฏิบติังานไดม้ีโอกาส
ไปเยี่ยมชมหน่วยงานหรือวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่  
หรือเทคนิควิธีการท างานที่ทันสมัย เพื่อให้ผู ้ได้รบัการพัฒนาเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเทคนิค  
และวิธีการท างานของหน่วยงานที่ไปเยี่ยมชมดูงาน และเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรง  
ทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและสอบถามความรูต่้าง ๆ อันอาจน ามาใช้ปรับปรุงการท างาน  
และเกิดประโยชน์ในหน่วยงานต่อไป  และ 4) การศึกษาต่อ การสนับสนุนให้บุคลากร 
ไดร้บัการศึกษาเพิ่มเติมยงัสถาบนัการศึกษา ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใหไ้ดค้วามรู้
เพิ่มขึน้ ได้วุฒิบัตรสูงขึน้กว่าเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน และเงินเดือน  
และความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานที่สงูขึน้ดว้ย 

3. การพัฒนาตนเอง (Self Development) การพัฒนาบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
ในการท างาน ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตนเอง ซึ่งเป็นแรงขับในตัวตน  
บวกกั บ ก า รส นั บ ส นุ น จ ากห น่ วย งาน  แ ล ะคน รอบ ข้า ง  ดั งนั้ น  ก า รพัฒ น าบุ ค ค ล  
จะประสบความส าเร็จอย่างยิ่งหากผู้ที่จะรับการพัฒนามีความสนใจ ใฝ่พัฒนาและพยายาม
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส าหรบัวิธีการพัฒนาตนเองนั้นอาจท าได้มากมายหลายวิธี โดยขึน้อยู่  
กับเวลา โอกาสความถนัด และความสนใจของผู้ปฏิบัติงานเอง การพัฒนาตนเองมีดังนี ้คือ   
1) ศกึษาคน้ควา้หาความรูจ้ากหนงัสือหรือเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์
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ต่องานของตนเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรูค้วามเข้าใจในสิ่งใหม่ ๆ ทันกับความก้าวหน้า  
อยู่เสมอ 2) ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนงาน โครงการ  
ของหน่วยงานเพื่อน ามาจัดท าแผนปรบัปรุงการปฏิบติังานใหช้ัดเจนเพื่อใหก้ารท างานสอดคลอ้ง
กับ เป้ าหมายของหน่วยงาน  3) การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็น 
กับผูบ้ังคับบญัชา เพื่อนร่วมงานผูใ้ตบ้ังคับบัญชา และผูเ้ก่ียวขอ้ง  4) การติดตามขอ้มูลข่าวสาร
และเหตุการณ์ส าคัญ ทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อเป็ นการเปิดมุมมองใหม่  ๆ ของตน 
โดยเฉพาะข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ จนมีการกล่าวกันว่า  
เพียงแค่ข้ามคืนข้อมูลเหล่านั้นจะเก่าในทันใด นอกจากนีเ้ป็นสมาชิกของสมาคมทางวิชาการ  
หรือองค์การที่น่าสนใจบางแห่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับเรื่องราวทางวิชาการ  
ก็ยังมีความจ าเป็นเช่นเดียวกัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความรูก้ว้างขวางยิ่งขึน้  
เทคนิคและวิธีการใช้ให้แก่ครูหรือบุคลากรอ่ืนในโรงเรียน รองลงมา คือ ใช้สื่อการสอน  
ที่หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลจุุดประสงคก์ารเรียนรู ้และน าภมูิปัญญาทอ้งถิ่นมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู ้

ประวิต เอราวรรณ์ (2560, น. 1-2) (เอกสารจากเว็บไซต)์ อธิบายว่า “ระบบการผลิต
และพัฒนาครูประเทศสิงคโปร ์: บทเรียนส าหรบัประเทศไทย” นี ้มุ่งศึกษาระบบการผลิตและ
พฒันาครูของประเทศสิงคโปร ์และเพื่อพัฒนาขอ้เสนอเชิงนโยบายในการปรบัปรุงระบบการผลิต
และพัฒนาครูของไทย เนื่องจากคุณภาพของนักเรียนแต่ละประเทศขึน้อยู่กับคุณภาพของครู  
ซึ่งในประเทศไทยเองมีปัญหาเรื่องการผลิตและพัฒนาครูมาโดยตลอด ทัง้การผลิตที่เกินปริมาณ
ความตอ้งการ กระบวนการผลิตที่ไม่ไดคุ้ณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาครูประจ าการที่ไม่สะทอ้น  
ต่อความต้องการพัฒนาที่แท้จริง โดยศึกษาตามกรอบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูง  
6 ด้าน คือ 1) การคัดเลือกครูใหม่ (Recruitment) 2) หลักสูตรการฝึกหัดครู (Teacher Preparation 
Program) 3) การเข้าสู่วิชาชีพและการพัฒนา (Induction and Mentoring) 4) การเรียนรูใ้นวิชาชีพ 
(Professional Learning) 5) การประเมินและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Teacher Feedback and 
Appraisal) และ  6) พัฒ นาการทางวิ ชาชีพ และการเป็นผู้น า  (Career and Leadership 
Development) 

ประวิต เอราวรรณ ์(2560, น. 47) (เอกสารจากเว็บไซต)์ อธิบายว่า การเขา้สู่วิชาชีพ
แล ะก า รพั ฒ น า  (Induction year and Mentoring) จั ด ระบ บ ก า รพั ฒ น าค รู ปี แ รก เข้ า  
(Induction year) ให้เน้นการพัฒนาตามสมรรถนะ 3 ส่วน คือ คุณลักษณะของความเป็นครู  
สงัคมการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ และทกัษะวิชาชีพ (personal / social / professioal) 
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กนิน แลวงคน์ิล (2560, น. 162) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูใหม่สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามแนวคิดการพัฒนาครู 
โดยโรงเรียนเป็นฐาน พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูใหม่สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
ก า รศึ ก ษ ามั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เข ต  2 ต าม แน ว คิ ด ก า รพั ฒ น าค รู โด ย โรง เรี ย น เป็ น ฐ าน  
ประกอบดว้ย 1) พัฒนาสมรรถนะของครูใหม่ดา้นความสมัพันธ์กับชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล โดยวิธีโปรแกรมโคช้ 2) พัฒนาสมรรถนะของครูใหม่ดา้นการพัฒนาสถานศึกษา
เนน้การประกนัคณุภาพการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยวิธีโปรแกรมโคช้ 3) พัฒนาสมรรถนะของครู
ใหม่ดา้นการพัฒนาผูเ้รียนที่ เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ผู ้เรียน เป็นกลุ่ม โดยการ
หมุนเวียนงานและ 4) พัฒนาสมรรถนะของครูใหม่ด้านการจัดการเรียนรูท้ี่ เน้นการวิจัยเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรูเ้ป็นรายบคุคล โดยวิธีการพฒันาผ่านสถานการณจ์ าลอง  

 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
Huberman (1989 อ้างถึ งใน  Reimers, 2003) ได้ท าการศึ กษ าและกล่ าวถึ ง 

การพัฒนาวิชาชีพครู ในขัน้ตอนที่ 1 เป็นระยะที่ครูเขา้สู่วิชาชีพ มีประสบการณก์ารสออย่างนอ้ย 
1-3 ปี  ค รูมีความต้องการในการเรียนรู้และปรับความเข้าใจในวิชาชีพ  โดยขั้นตอนที่  1  
เป็นกลุ่มผูม้ีประสบการณ์น้อย ไดแ้ก่ ผูฝึ้กหัดวิชาชีพครูและครูใหม่ ในระยะนีค้รูเริ่มรบัรูถ้ึงการ
เรี ยน รู้ที่ ได้ จ ากก ารปฏิ บั ติ มี ค่ าม ากกว่ าก าร เรียน รู้จ าก การบ อก เล่ า  เนื่ อ งจ ากค รู 
ที่พึ่งจบมา ยังมีประสบการณ์จากการเรียนรูท้ี่เป็นฝ่ายรบัและเรียนรูต้ามเอกสารต าราและตาม
ทฤษฎีในระดบัอดุมศกึษา และการไดร้บัการปลกูฝังและประพฤติตามกฎ ระเบียบ และวฒันธรรม 
ขององคก์ร ดงันัน้ วิธีการสอนของครูนัน้ จึงถ่ายทอดใหผู้เ้รียนโดยยดึครูเป็นศนูยก์ลางมากกว่า 

Ashley Fenwick and Douglas Weir (2010) ได้ ท า ก า รศึ ก ษ า ปั จ จั ย ส า คั ญ 
ที่ก่อใหเ้กิดการเริ่มตน้เสน้ทางการเรียนรูว้ิชาชีพระดับตน้ของครู (EPL) และพิจารณาผลกระทบ
ของนโยบายริ เริ่มที่ มี ต่อครูใหม่ ในสกอตแลนด์  สามประเด็นที่ เกิดขึ ้นจากข้อมูล ได้แก่  
ความไม่แน่นอนในการจา้งงาน จรรยาบรรณของโครงการปฐมนิเทศครูใหม่และความคาดหวัง 
และการรบัรอง EPL ที่ปลอดภยั ในขณะที่ความไม่แน่นอนในการจา้งงานเป็นความกงัวลที่โดดเด่น
ที่ สุดส าหรับค รูใหม่ทุกคน แ ต่ อิท ธิพลของช่วงชีวิตในวิชาชีพและสถานการณ์ส่วนตัว 
ต่อการตัดสินใจจ้างงานก็ปรากฏชัด  ข้อกังวลล่าสุดคือการขาดความต่อเนื่องของการเรียนรู้ 
และการสนับสนุนตามโครงการอุปนัยซึ่งท าให้เกิดความคาดหวังเก่ียวกับความต่อเนื่อง  
ในการจ้างงาน  การพัฒนาครูและการพัฒนาวิชาชีพอย่า งต่อเนื่ อง  การท าความเข้าใจ 

https://www.tandfonline.com/author/Fenwick%2C+Ashley
https://www.tandfonline.com/author/Weir%2C+Douglas
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ความต้องการดา้นพัฒนาการของครูใหม่ที่ท าให้การเปลี่ยนแปลงหลังการปฐมนิเทศนีม้ีผลต่อ  
การยกระดบัคณุภาพครูและสนบัสนนุประสบการณก์ารท างานในช่วงตน้ไดดี้ขึน้  

Leah Shagrir (2010, p. 45) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาครูมืออาชีพของครูใหม่ : 
ความเป็นมืออาชีพ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และทกัษะการสอน พบว่า ปัจจยัหลกัที่สนบัสนุน
และเตรียมความพรอ้มครูใหม่ 11 คน ดงัผลลพัธไ์ดจ้ากขอ้เสนอแนะของพวกเขาเก่ียวกบัโปรแกรม
หนึ่งปีที่ด  าเนินการในระดับมืออาชีพระหว่างมหาวิทยาลยั ขอ้พิพาทหลกัระบุว่า เนื่องจากครูใหม่ 
มีความส าคัญหลักในวงการการศึกษา ครูใหม่จึงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ  
การศึกษาขอ้ดีและผลลพัธข์องรูปแบบการเรียนรูท้ี่แตกต่างนี ้ก่อใหเ้กิดค าจ ากดัความของช่องทาง
ที่จ  าเป็นส าหรับการทดลองงานที่มีประสิทธิภาพของครูใหม่และความเชี่ยวชาญที่มีทักษะ 
ของครูใหม่  การศึกษาแบ่ งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  1) การสร้างความเป็นมืออาชีพ   
2) การเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และ 3) การเสริมสรา้งทักษะการปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ 

Richard Ingersoll and Michael Strong (2011, p. 202) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
ของการทดลองงานและการให้ค าปรึกษาส าหรับครูใหม่ : การทบทวนอย่างมีวิจารณญาณ 
ในงานวิจัย พบว่า บทวิจารณ์นี ้จะตรวจสอบการศึกษาเชิงประจักษ์ 15 เรื่องซึ่งด าเนินการ  
ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1980 เก่ียวกับผลของการเตรียมความพรอ้ม การสนับสนุน ค าแนะน า  
และการปฐมนิเทศ ซึ่งเรียกรวมกันว่าการทดลองงานส าหรับครูใหม่  การศึกษาส่วนใหญ่ 
ที่ได้ทบทวนเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มเชิงประจักษ์ส  าหรับประเด็นข้อรอ้งขอสนับสนุน 
และความช่วยเหลือส าหรบัครูใหม่ ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลลพัธ์สามชุด ไดแ้ก่ ความมุ่งมั่น
และการคงไว้ซึ่งความรู้ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
จากการศึกษาเก่ียวกับความมุ่ งมั่ นและการคงไว้ซึ่ งความ รู้ ส่ วนใหญ่ พบว่าค รูผู้ ใหม่ 
ที่ เข้าร่วมบางส่วนมีความพึงพอใจในการท างาน ความมุ่ งมั่ น  และการคงไว้ซึ่ งความ รู ้  
ในแนวทางการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน สิ่งที่ส  าคัญในการทบทวนการวิจัยแสดงใหเ้ห็นอีกว่า  
ครูใหม่ที่เขา้รว่มบางส่วนแสดงความสามารถที่ดีในดา้นการสอน เช่น การใหภ้าระงานกบันกัเรียน 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้การใชค้  าถามที่มีประสิทธิภาพกับนักเรียน การปรบักิจกรรม  
ในห้องเรียนที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน สร้างบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวก  
และสาธิตการจัดการชัน้เรียนอย่างประสบผลส าเร็จ ส าหรบัผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน 
โดยส่วนใหญ่ของการศึกษาพบว่าครูใหม่ที่ เข้าร่วมบางส่วนได้รับคะแนนหรือพัฒนาการ 
ในการสอบวัดผลทางวิชาการที่ ดี  แต่อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นของรูปแบบโดยรวม คือ  
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองงานในกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มีรายได้น้อย 
ซึ่งพบว่า มีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แต่ไม่มีผลต่อ
การคงไวซ้ึ่งความรูข้องครู หรือแนวทางปฏิบติัการสอนในชัน้เรียนของครู 

Simon Ellis (2015, p. 1) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาการคิดและการปฏิบัติงาน 
ของครูที่เริ่มตน้ใหม่และการฝึกฝนเก่ียวกับการจัดการพฤติกรรมของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า  
การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติตนของครูใหม่ที่สรา้งความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักเรียน
ขึน้อยู่กับประสบการณ์ตรงของครูใหม่ในการสอน การได้รบัค าแนะน าอย่างเป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการจากเพื่อนร่วมงาน และอาศัยการเรียนรู้จากการสังเกตการปฏิบัติของผู้อ่ืน  
การเตรียมความพรอ้มของครูใหม่จึงมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ความรูท้ักษะและความเข้าใจ  
ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน ๆและบริบทรอบตัว จะส่งผลสู่การพัฒนาการคิดและการปฏิบัติ  
ของครูใหม่ที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของนกัเรียน 

Aspfors and Fransson (2015) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการท าความ เข้าใจ 
และความ รู้ที่ มุ่ ง เน้นการศึกษาส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาของครูผู้ช่ วยบรรจุ ใหม่  (NQTs)  
โดยมีกรอบแนวความคิดในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูพี่เลีย้งส าหรบัครูผูช้่วย 2 วิธีการ 
คือ การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการสอนของตัวเองและสะท้อน 
การแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรูอ้ย่างเป็นทางการ โดยใชห้ลกัสูตร
หรือโปรแกรมใหค้ าปรกึษา ซึ่งมีรูปแบบพืน้ฐานส าหรบัการเตรียมการใหค้ าปรกึษา 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้, รูปแบบความเชื่อมโยงทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และรูปแบบ 
การสอบถามรว่มกนั 

รูปแบบทั่วไปที่ เกิดขึน้ในการวิเคราะห์ครั้งแรก ได้แก่ 1) บริบทของโรงเรียน 
และการให้ค าปรึกษา (School and mentoring context) เน้นการจัดการในทางปฏิบัติและ
วัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนการท างานดา้นเวลา  การจา้งครูทดแทน 2) ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
(Theory and practice) เน้นที่ทฤษฎีและเนือ้หาของการให้ค าปรึกษาและวิธีการที่เก่ียวขอ้งกับ 
การปฏิบัติ และเก่ียวกับระเบียบแบบแผนในการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ   
3) การสะท้อนและการคิดเชิงวิพากษ์ (Reflection and critical thinking) เน้นไปที่การคิดและ 
การสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ และระเบียบแบบแผนที่ใช้ในการศึกษาเพื่อปรบัปรุงมุมมอง   
และ 4) ความสัมพันธ์ (Relationships) เน้นไปที่  ความสัมพันธ์ระหว่าง mentor students  
ซึ่งอาจจะเก่ียวขอ้งกบั mentor educators เพื่อนรว่มงาน และผูร้บัค าปรกึษา 
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รูปแบบที่ เกิดขึ ้นในการวิเคราะห์ครั้งที่  2 พบว่ามี  3 มิ ติที่ครอบคลุม  และ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาครูพี่ เลีย้งหรือที่ปรึกษา ได้แก่ 1) มิติข้อมูลตามบริบท (Contextual 
dimensions) หมายถึ ง  ค วามส าคัญ ของบ ริบ ท เมื่ อ ใช้พัฒ นาและการให้ค าป รึกษ า 
ของผู้ ให้ค าปรึกษา  2) มิ ติการวิ เคราะห์ เชิ งทฤษฎี  (Theoretical-analytical dimensions)  
เน้นเนื ้อหาในขั้นต่าง ๆ และความรู้ระดับมืออาชีพที่ อยู่ในแง่ขององค์ประกอบทางทฤษฎี 
และปฏิบัติ เน้นความส าคัญของทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสะท้อนและทักษะการวิเคราะห์ 
ของครูพี่ เลี ้ยง  และ 3) มิ ติข้อมูล เชิ งสัมพันธ์ (Relational dimensions) เน้นความส าคัญ 
ของความสัมพันธ์ในการพัฒนาการศึกษาของผู้ให้ค าปรึกษา ไม่ เพียงแต่ในแง่ลักษณะ 
การให้ค าปรึกษา แต่ยังอยู่ในกระบวนการในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา การสนับสนุนจากผู้อ่ืน  
การสื่อสาร และการเรียนรูร้ว่มกนั 

Tonja Simpson (2016, p. 235) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของระบบการเตรียม 
ความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ต่อประสิทธิภาพของครูใหม่ พบว่า การศึกษานี ้ทดสอบ 15 
การศึกษาเชิงประจกัษ์ ซึ่งด าเนินการตัง้แต่กลางทศวรรษ 1980 เก่ียวกบัผลของโครงการสนบัสนุน
การแนะแนว และการปฐมนิเทศซึ่งเรียกรวมกันว่าการปฐมนิ เทศส าหรับครูใหม่ การศึกษา 
ส่วนใหญ่ใหก้ารสนับสนุนเชิงประจักษ์ว่า การเตรียมความพรอ้มและการช่วยเหลือส าหรบัครูใหม่ 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลลพัธ์ ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมั่นและการคงอยู่ของครูใหม่ 2)การปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนของครูใหม่ และ 3) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการศึกษาเก่ียวกับความมุ่งมั่น 
และการคงอยู่ของครูใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าครูใหม่ที่เข้าร่วมในโครงการมีความพึงพอใจและ 
ความมุ่งมั่นในการท างาน หรือการคงอยู่ที่สูงกว่า ส าหรบัแนวปฏิบัติห้องเรียนส่วนใหญ่พบว่า  
ครูใหม่ที่เขา้ร่วมโครงการท าได้ดีกว่าในแง่มุมต่าง ๆ ของการสอน เช่น การท าใหน้ักเรียนท างาน 
ไดดี้ขึน้ การพฒันาแผนการสอนที่ใชง้านไดจ้รงิ  การใชก้ารตัง้ค าถามของนกัเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
การปรบักิจกรรมในชัน้เรียน เพื่อตอบสนองความสนใจของนกัเรียน จดับรรยากาศในหอ้งเรียนที่ดี 
และแสดงให้เห็นถึงการจัดการชั้นเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ส าหรบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนของครูใหม่ที่ เข้าร่วมโครงการมีคะแนนสูงกว่าหรือได้รับ  
ผลการทดสอบทางวิชาการดี อย่างไรก็ตามมีขอ้ยกเวน้ส าหรบัรูปแบบโดยรวมนี ้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการทดลองแบบสุ่มควบคมุขนาดใหญ่ในกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มีรายไดน้อ้ย 
ซึ่ งพบ ว่ามี ผลใน เชิ งบวกอย่ างมี นัยส าคัญ ต่อผลสัมฤท ธิ์ท างการเรียนของนัก เรียน  
แต่ไม่มีผลต่อความคงอยู่ของครูใหม่ หรือการปฏิบติัในชัน้เรียนของครูใหม่  
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Kraft และ Gilmour (2016) ได้ท าการศึกษากรณีศึกษามุมมองของผู้อ  านวยการ 
ในการประเมินผลและประสบการณใ์นการจดัการกระบวนการ การสงัเกต และการใหข้อ้เสนอแนะ 
เพื่อที่จะเขา้ใจความรูส้ึกของผูอ้  านวยการท่ีสามารถสง่เสรมิการพฒันาครูในฐานะผูป้ระเมินไดดี้ขึน้ 
วิธีการวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้อ  านวยการ 24 คนในเขตเมือง ที่ ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
แบบชั้นภูมิ วิเคราะห์บทสัมภาษณ์โดยการร่างใจความสรุป  การใส่รหัสข้อมูลการสัมภาษณ์  
การสรา้งเมทริกซว์ิเคราะหข์อ้มูล และการเขียนบนัทึกการวิเคราะห ์ผลการวิจัย พบว่าการปฏิรูป
การประเมินผลท าให้เกิดกรอบความคิดและภาษาร่วมกัน ซึ่ งช่วยอ านวยความสะดวก  
แก่ผู้อ  านวยการในการให้ข้อเสนอแนะกับครูใหม่  อย่างไรก็ตามยังพบว่าความรับผิดชอบ 
หลกัในภาระงานของผูอ้  านวยการ เรื่อง การประเมินผล เกิดผลกระทบหลายอย่างโดยไม่ไดต้ัง้ใจ 
และลดคุณภาพของขอ้เสนอแนะในการประเมินผลที่ได้รบัจากผูอ้  านวยการ ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์
วิธีการแก้ปัญหาแบบกวา้ง ๆ ได ้5 แบบ คือ 1) การก าหนดเป้าหมายการประเมินผลเชิงกลยุทธ ์ 
2) การลดความรับผิดชอบในการปฏิบั ติ งาน  3) การให้การฝึกอบรมกับผู้อ  านวยการ  
4) การจา้งโคช้ดา้นการเรียนการสอน และ 5) การพฒันาระบบการประเมินผลระหว่างเพื่อน 

Tonja Simpson (2016) ได้ท าการศึกษากรณีศึกษา เรื่อง ผลกระทบของระบบ 
การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ต่อประสิทธิภาพของครูมหาวิทยาลัย ในการดูแลครู
ฝึกหดั วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ การตรวจสอบมมุมองของครูฝึกหดัต่อการสนบัสนุนที่ไดร้บั
ในช่วงปีแรกเพื่อก าหนดวิธีการสนับสนุนพืน้ฐานของโรงเรียน  กรอบทฤษฎี คือ ทฤษฎีสมรรถนะ
ตนเองของ Bandura และแนวคิดประสิทธิภาพของครูโดย Tschannen- Moran, Woolfolk-Hoy 
และ Hoy ค าถามการวิจัยมุ่งเน้นไปที่มุมมองของครูฝึกหัด  ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนจาก
โรงเรียน 2) โครงสรา้งการสนบัสนุนที่เป็นประโยชนม์ากที่สดุ3) การฝึกอบรมหรือความช่วยเหลือที่
จ  าเป็น ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยการเลือกผูเ้ขา้ร่วมเป็นครูฝึกหดั 8 คน การออกแบบ
กรณีศึกษาเชิงคุณภาพใชก้ารส ารวจและสมัภาษณ์ มี 4 ประเด็นที่เกิดขึน้คือ : ความส าคัญของ
การมีพี่เลีย้ง ค าแนะน าและการสนับสนุน การพัฒนาวิชาชีพ และโอกาสในการท างานร่วมกัน 
ผลการวิจัยพบว่า โครงการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อตอบสนองความตอ้งการที่ก าหนดโดยครูฝึกหัด 
คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประกอบด้วย การช่วยเหลือโรงเรียนและแผนระดับเขต และ 
ใชโ้ปรแกรมสนบัสนนุส าหรบัครูฝึกหดัเพื่อใหค้รูฝึกหดัไดเ้ลือกที่จะท างานต่อไป 

Catherine Fisk Natale (2016) ไดท้ าการศึกษาและพบว่า ครูพี่เลีย้งเป็นส่วนส าคัญ
ในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาประสิ ท ธิภาพการท างานของครูใหม่  การเป็นครูพี่ เลี ้ยง 
จึงต้องพิจารณาจากองค์ประกอบที่ เหมาะสมหลายด้าน กล่าวคือ ครูพี่ เลี ้ยงต้องสามารถ  
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จัดการเรียนการสอนผ่านการท างานร่วมกันระหว่างครู มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการ  
ของนักเรียนและโครงสร้างองค์กร มีความเป็นเลิศในการสอน โดย ใช้รูปแบบของการวัด
ประสิทธิผลของครูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะช่วยสรา้งความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือของครู  
ที่ไดร้บัการพิจารณา ในขณะเดียวกนั การเป็นครูพี่เลีย้งไม่สามารถจดัสรรเวลาเพื่อท างานร่วมกับ
ครูใหม่ หรือการใหค้ าปรึกษาได ้การใหค่้าตอบแทนส าหรบัครูพี่เลีย้งจึงเริ่มขึน้เพื่อให้ครูพี่เลีย้ง 
ได้สละเวลาส่วนตัว ละทิ ้งเวลาอยู่กับครอบครัว หรือกิจกรรม อ่ืน ๆ มาท างานในฐานะ  
ความรับผิดชอบใหม่ เป็นแรงจูงใจอย่างดีให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านพี่ เลี ้ยง  ส่วนครูใหม่ 
ก็ไดร้บัโอกาสเรียนรูจ้ากครูพี่เลีย้ง คือการมีครูคนอ่ืนคอยสงัเกตการณส์อนและช่วยใหเ้รียนรูว้ิธีการ
เป็นครูที่ ดีขึ ้น  ท าให้ได้เรียน รู้ว่า การฝึกสอนมีประโยชน์ต่อทั้งพี่ เลี ้ยงและครูใหม่ ในแง่  
ของการส่งเสริมการปฏิบัติที่น าไปสู่ประสิทธิผลในการเรียนการสอนที่เพิ่มขึน้ เวลาที่เพียงพอ
ส าหรับการท างานร่วมกันและการฝึกสอนเป็นสิ่งส าคัญและเป็นปัญหาส าคัญส าหรับพี่เลีย้ง 
ที่ยังต้องรบัผิดชอบต่อห้องเรียนของตนเอง ความพรอ้มของครูพี่เลีย้งที่จะให้การฝึกสอนแบบ  
“ตรงเวลา” ถูกมองว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการรอความช่วยเหลือในช่วงวันพัฒนาวิชาชีพ  
ที่ก าหนดไวห้รือหลงัเลิกเรียน นอกจากนีเ้พื่อสรา้งวัฒนธรรมที่สามารถจัดการกับความตึงเครียด
ระหว่างการฝึกสอนและผลของการประเมินได้อย่างประสบความส าเร็จ  สิ่ งส าคัญ คือ  
ระบบการประเมินผลตอ้งโปร่งใสและด าเนินการโดยผูป้ระเมินที่ไดร้บัการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
และมีเวลาใหบ้คุลากรปรบัตวักบัการเปลี่ยนแปลง 

Ilnur Garipov, Ramis Nasibullov, Ilnar Yarullin and Guzel Nasibullova (2019, 
p.145) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มครูใหม่ที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
โรงเรียนสมยัใหม่ พบว่า ในบริบทปัจจุบนัเมื่อกระบวนทศันข์องการศึกษาก าลงัเปลี่ยนไปก็เห็นได้
ชัดว่า จ าเป็นต้องมีข้อก าหนดใหม่ส าหรับการศึกษาของครูและความสามารถของครูใหม่  
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับครูที่จะต้องมีอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรบัตัว 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ  
ความท้าทายเชิงนวัตกรรม มีความสามารถในการมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์  และความสามารถ 
ในการคิดพิจจารณา การใชเ้ทคโนโลยี และการสื่อสารของตนเอง ขอ้มลูเชิงลกึเก่ียวกบัการปรบัตวั
ทางวิชาชีพของครูมือใหม่ที่ เกิดขึน้ระหว่างการทดลองงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังเน้นถึงปัญหา  
ทางจิตวิทยาและการเรียนการสอนที่ครูใหม่ต้องเผชิญ นอกจากนี ้ยังน าเสนอรูปแบบหลัก  
ของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาส าหรับครูใหม่  เป้าหมายหลักของการศึกษานี ้ คือ  
เพื่ อให้ครูใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาที่จ  าเป็น เพื่ ออ านวยความสะดวก  
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ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป ส่งเสริมการตระหนักรูใ้นตนเอง และความตั้งใจ มุ่งมั่นในวิชาชีพ  
การทบทวนวรรณกรรมของแสดงใหเ้ห็นว่าปัญหานีอ้ยู่ในความสนใจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
หลายแห่ง ในบทความนี ้ได้พัฒนาประเด็นต่อไปนี ้ คือ การสรา้งเงื่อนไขส าหรับการปรับตัว  
ของครูใหม่ที่ประสบความส าเร็จ การระบุปัญหาทางวิชาชีพของครูใหม่ และการพัฒนาวิธีการ
ป้องกันปัญหาเหล่านี ้ในการท างานในอนาคต การอ านวยความสะดวกในการมีส่วนร่วม  
ของครูใหม่ในทุกดา้นของชีวิตในโรงเรียน การพฒันาครูใหม่ในฐานะบุคคลที่มีความคิดสรา้งสรรค ์
และไม่เหมือนใคร ส่งเสริมการคิดอย่างมืออาชีพและการเตรียมพรอ้มส าหรบันวัตกรรมและ  
ความทนัสมยั  

Magnus Hontvedt (2019) ไดท้ าการศึกษาเรื่องคณะท างานการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาครู (Teacher Support Teams : TSTs) ที่ จัดตั้งขึ ้น เพื่ อสร้างการสนับสนุนและ 
การท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักการศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยในนอรเ์วย์   
ในกลุ่ม TST นกัการศึกษาจะแบ่งปันประสบการณจ์ากแนวทางการสอนของตนเองและสนับสนุน
กนัและกนัในการแกปั้ญหาเก่ียวกับงาน โดยการใชก้ารวิเคราะหป์ฏิสมัพันธ์ไดร้ะบุการสนับสนุน 
3 ประเภท ได้แก่ 1) การแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการสอน 2) การให้การสนับสนุน 
ส่ วนบุ คคลและอารมณ์ และ  3) การแก้ ปัญ หาอย่ า งส ร้า งส รรค์  ผลการวิ จั ยพ บว่ า  
ภูมิหลังทางวิชาชีพที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วมและการวางตัวในฐานะ "เพื่อน" แทนที่จะเป็น 
"ผูเ้ชี่ยวชาญ" ท าหนา้ที่เป็นตวัขบัเคลื่อนที่ส  าคญัส าหรบักระบวนการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์ 

 Stephane Coloanesi, Catherine Van Nieuwenhaven and Simon Beausaert 
(2020, p. 258) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพรอ้มวิชาชีพครูใหม่ในการพัฒนาและ
ความเพียรในระดับมัธยมศึกษาการศึกษา  : บทบาทของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พบว่า  
ครูจบใหม่ที่มีคุณภาพมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะลาออกในช่วง  5 ปีแรก บ่อยครั้งที่ ระบบเตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาอย่างเป็นทางการถูกน ามาใชเ้พื่อแกไ้ข "practice shock" อย่างไรก็ตาม 
ในการวิจัยครั้งนี ้มีการตั้งสมมติฐานว่าไม่ใช่โครงสรา้งการเตรียมความพร้อมที่เป็นทางการ  
ที่ ก าห น ด ว่ า ค รู ให ม่  รู ้สึ ก พึ งพ อ ใจ ใน งาน ขอ งตน แล ะแสด งค วาม เพี ย รพ ยาย าม  
แต่เป็นการแลกเปลี่ยนความรูท้ี่เกิดขึน้ สิ่งนีไ้ดร้ับการยืนยนัจากผลการศึกษาเชิงปริมาณครัง้แรก 
จากนั้นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบติดตามผลแสดงให้เห็นว่า การมีผู้อ  านวยการในบทบาท  
ของพี่เลีย้งจะมีส่วนในการประเมินนี ้ครูใหม่มักจะเลือกที่ปรกึษาดว้ยตนเอง พวกเขาไม่ตอ้งการ  
ให้ที่ ป รึกษาเป็นหัวหน้า  แ ต่ต้องการให้ เป็น เพื่ อนร่ว มงานที่ สนิทซึ่ งพวกเขาไว้วางใจ  
ซึ่งสอนวิชาเดียวกันในชัน้เรียนเดียวกัน ผลลัพธ์ของเรามีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบั  
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การเตรียมความพรอ้มของครูมือใหม่ ตัง้แต่การเรียนรูต้ามอธัยาศยัทางสงัคม เป็นประโยชนต่์อครู
ใหม่  สิ่ งส  าคั ญ คื อต้ องสร้างบ รรยากาศการเรี ยน รู้ที่ ป ลอ ดภั ยและอบอุ่ น จึ งจะเกิ ด 
การแลกเปลี่ยนความรู ้นอกจากนีค้รูใหม่ควรไดร้บัโอกาสในการเลือกที่ปรกึษาของพวกเขาดว้ยตนเอง 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ทั้งงานวิจัยในประเทศและวิจัยต่างประเทศ  
สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ส  าหรบัสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ซึ่งมีความส าคัญและมีขอบข่ายกวา้ง ดังนัน้ การพัฒนาครูใหม่ใหพ้รอ้มส าหรบัการเป็น  
ครูมืออาชีพ ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นระบบเชื่อมโยงกนัในหลายดา้น ไดแ้ก่ การสนบัสนุนส่วนบุคคล 
ใหม้ีระบบพี่เลีย้งคอยดูแล แนะน า ชีแ้นะ สรา้งทัศนคติเชิงบวก ทั้งในเรื่องส่วนตัว จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน สรา้งเสริมบุคลิกภาพเฉพาะตนที่เหมาะกับความเป็นครู  
การสนับสนุนทางสังคม ใหส้ถานศึกษาและครูพี่เลีย้ง ส่งเสริมใหค้รูใหม่มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมและ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ ดีกับชุมชน การสนับสนุนทางวิชาชีพ หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ
การศึกษามีการก าหนดนโยบาย วางแผน นิเทศติดตามครูใหม่อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริม
และช่วยเหลือให้ครูใหม่สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาตนเอง  
ในขณะเดียวกัน มีการเสริมแรงให้ครูใหม่เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในตนเอง เกิดการพัฒนาและ
เรียนรู้อย่างยั่ งยืน ทั้งนี ้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิด  
ความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลสงูสดุ 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน” ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) มาในการศกึษา และด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยที่ตอ้งการศึกษาแนวโน้มในอนาคต (Futures Research) 

โดยใช้ผู ้เชี่ยวชาญในการท าการท านายแนวโน้มในอนาคตเก่ียวกับประเด็นที่ต้องการศึกษา  
โดยเทคนิค EDFR ถือว่าเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสม เพราะเทคนิคนีไ้ด้มีการน าเอาจุดเด่น  
ข อ ง เท ค นิ ค  EFR (Ethnographic Futures Research) กั บ เท ค นิ ค ก า รวิ จั ย แ บ บ  Delphi  
มาผสมผสานกัน กล่าวคือ ในการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็น 
ที่ ต้องการสัมภาษณ์ อย่ างเต็ มที่  จากนั้นจึ งน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาสร้าง 
เป็นแบบสอบถามในรูปแบบของ Delphi ในการเก็บขอ้มูลในรอบที่ 2 และ 3 เพื่อเป็นการยืนยัน
ค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญอีกครัง้ ซึ่งเป็นการประยุกตน์ าขอ้ดีของทัง้ 2 เทคนิคมารวมกนัท าใหเ้ทคนิค
นีม้ีความยืดหยุ่นสูงในการศึกษาและความสามารถตอบสนองหัวขอ้การศึกษาครัง้นีเ้ป็นอย่างดี  
ในการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความรูแ้ละมีประสบการณเ์ก่ียวกบัการพฒันา
ครูใหม่ กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

กลุม่ที่ 1 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นก าหนดนโยบายและดา้นอ านวยการ 
กลุม่ที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานและสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กลุม่ที่ 3 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผูบ้รหิารสถานศกึษาในกรุงเทพมหานคร 
กลุม่ที่ 4 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นครูพี่เลีย้ง 
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เนื่องจากการศึกษาวิจัยทางดา้นการศึกษา ยังมีผูน้  าเทคนิค EDFR มาใชใ้นการศึกษา
วิจัยในจ านวนน้อย ฉะนั้นผูว้ิจัยจึงตอ้งการศึกษาถึงการน าเทคนิคการวิจัยแบบ  EDFR ไปใชท้ า 
การวิ เค ราะห์ป ระสิ ท ธิภ าพด้านการสัม ภาษณ์ แ บบ  EDFR อันท าให้การสัม ภาษณ ์
งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ในการศึกษาทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งประเด็นเก่ียวกบัระบบพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
ในการเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเกณฑ์จ านวนของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คนนั้น โทมัส ที  
แมคมิลแลน (Macmillion, 1971, pp. 3-5) ได้ศึกษาวิจัยและแสดงความเห็นว่าจ านวนตั้งแต่  
17 คนขึน้ไป จะเป็นปรมิาณกลุ่มตวัอย่าง/ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหผ้ลความคลาดเคลื่อน (Error) นอ้ยมาก
ที่สุดหรือค่าความคลาดเคลื่อน ≤ 0.02 แต่ถ้าหากมีความแตกต่างกันมากหรือมีลักษณะ
อเนกพนัธ ์(Heterogeneous group) จะตอ้งใชก้ลุม่ตวัอย่างที่ศกึษามากขึน้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไดก้ าหนดจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทั้งสิน้จ านวน 17 คน โดยใช ้การ เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และคุณสมบัติของผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่ม 
ที่ก าหนด จ านวน 4 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นก าหนดนโยบายและดา้นอ านวยการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสงู
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (สพฐ.) ส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สภาการศึกษา และส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ทั้งเป็นผูก้  าหนด
นโยบาย และแนวทางปฏิบติัใหก้บัสถานศกึษา จ านวน 7 คน 

2. กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคณะกรรมการขัน้พืน้ฐานและสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
ผู ้แทนคณะกรรมการขั้นพื ้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และ  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน  มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและจดัการศกึษา จ านวน 3 คน 

3. กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีความเชี่ยวชาญ และรบัผิดชอบ 
ในการบริหารจัดการ พ ร ้อมทั ้ง เ ป็นประธานกรรมการประเมินการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่ จ านวน 5 คน 

4. กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นครูพี่เลีย้ง ไดแ้ก่ ผู ้แทนครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบติัหนา้ที่ครูพี่เลีย้งมาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี จ านวน 2 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย แบบสอบถาม 3 ชดุ ดงันี ้

ชุดที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปและแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสรา้ง มีลักษณะ  
เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด 

ชดุที่ 2 แบบสอบถามลกัษณะมาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) ใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 
พิจารณาระดบัความส าคญัหรือความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัประเด็นที่ผูว้ิจยัตอ้งการศกึษา 

ชุดที่  3 แบบสอบถามลักษณะมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ที่มี ค่ามัธยฐานและ 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ในแต่ละข้อรายการ เพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญได้เปรียบเทียบความเหมือนและ 
ความแตกต่างระหว่างค าตอบของตนเองและของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญโดยรวม ประกอบการพิจารณา
เพื่อตดัสินใจยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของตนเอง 

 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย รอบที ่1 

1.1 ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอ้มูล
พืน้ฐานของระบบการผลิตและพัฒนาครูใหม่ของไทย ในส่วนสถาบันการผลิตครู การคัดเลือก  
คนเขา้สูว่ิชาชีพครู และการพฒันาครูใหม่ แนวคิดการพฒันาครูใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยรวบรวมจากบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ ์เว็บไซต ์(website) รวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) เพื่ อน ามาสร้างและบูรณาการเพื่ อก าหนดเป็น 
กรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณท์ี่มีโครงสรา้งเพื่อน าไปสมัภาษณร์อบที่ 1 

1.2 สรา้งแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปและแบบสมัภาษณท์ี่มีโครงสรา้ง ที่มีลกัษณะ
เป็นข้อค าถามปลายเปิดตามแนวคิด ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน ดงันี ้(ภาคผนวก ฌ) 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป ไดแ้ก่ ชื่อ-สกุล และต าแหน่งหนา้ที่ 
ในการท างานปัจจบุนั 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสมัภาษณท์ี่มีโครงสรา้ง ที่มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิด  
ขอ้ค าถามที่ใชม้ีดงันี ้

“จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดว่าแนวโน้มและทิศทางการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาครูใหม่ ก่ีระบบ อะไรบา้ง และอย่างไร” 
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1.3 น า แบบส ัม ภ าษณ ์ที ่ม ีโ ค ร ง ส ร ้า ง ที ่ส ร ้า ง ขึ ้น ไ ปป ร ึกษ าอ า จ า รย์ 
ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ ์

1.4 น าแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสรา้งมาปรบัปรุงแก้ไข ก่อนน าไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในรอบที่ 1 โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ดว้ยตัวผูว้ิจัยเองยังสถานที่ท างานหรือ
สถานที่ที่ผูเ้ชี่ยวชาญสะดวก 

 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย รอบที ่2 
การสรา้งแบบสอบถามรอบที่ 2 เรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้ม

และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญ  17 คน 
ประมาณค่าแนวโน้มระดับความส าคัญของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในแต่ละขอ้รายการ โดยมีระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา
ครูใหม่ ที่เกิดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 และมีขอ้ค าถามปลายเปิด
เพื่ อให้ผู ้ เชี่ ยวชาญ  17 คน แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติมอย่างอิสระ  
การสรา้งแบบสอบถามมีวิธีการดงันี ้

2.1 น าขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ในรอบที่ 1  
มาวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) โดยจัดหมวดหมู่เนือ้หาสาระในลักษณะเดียวกันเขา้ไว้
ด้วยกันเปรียบเทียบกับแนวคิด  European Commission Directorate-General for Education 
and Culture เรื่อง Developing coherent and system-wide induction programmes for  
beginning teachers : a handbook for policymakers (European Commission, 2010,  
pp. 16-21) ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 4 ระบบ ดังนี  ้1) ระบบครูพี่เลีย้ง  
(A mentoring system) 2) ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ (An expert system) 3) ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
(A peer system) และ 4) ระบบการสะทอ้นตนเอง (A self-reflection system) ผ่านความคิดเห็น
ของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน และสงัเคราะหเ์ป็นระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยผู้วิจัยได้เพิ่มระบบการอ านวยการ เนื่องจากเป็นขอ้ค้นพบ 
ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ให้ความส าคัญอีก 1 ระบบ สรุปไดร้ะบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่  จ านวน 5 ระบบ จ านวน 87 ขอ้รายการ ไดด้งันี ้

2.1.1 ระบบครูพี่เลีย้ง จ านวน 23 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.1.1.1 ดา้นสว่นตวั 6 ขอ้รายการ 
2.1.1.2 ดา้นอารมณ ์5 ขอ้รายการ 
2.1.1.3 ดา้นสงัคม 6 ขอ้รายการ 
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2.1.1.4 ดา้นวิชาชีพ 6 ขอ้รายการ 
2.1.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 13 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 

2.1.2.1 การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ 6 ขอ้รายการ 
2.1.2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก 7 ขอ้รายการ 

2.1.3 ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ จ านวน 10 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.1.3.1 การสรา้งเครือข่ายภายใน 5 ขอ้รายการ 
2.1.3.2 การสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 5 ขอ้รายการ 

2.1.4 ระบบการสะทอ้นตนเอง จ านวน 18 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.1.4.1 การสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู 7 ขอ้รายการ 
2.1.4.2 การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา  

5 ขอ้รายการ 
2.1.4.3 ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 6 ขอ้รายการ 

2.1.5 ระบบการอ านวยการ จ านวน 23 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.1.5.1 การวางแผน 4 ขอ้รายการ 
2.1.5.2 การด าเนินการ 5 ขอ้รายการ 
2.1.5.3 การตรวจสอบ 7 ขอ้รายการ 
2.1.5.4 การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 7 ขอ้รายการ 

2.2 จัดท าร่างแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  17 คน ที่มี ต่อ
แบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบั
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญอีกชุดหนึ่ง จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการบริหารหลักสูตรการศึกษา  จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย จ านวน 1 คน  
และผู้เชี่ยวชาญด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา จ านวน 2 คน ท าแบบประเมินความเที่ยงตรง 
เชิงเนือ้หา (IOC) ของเครื่องมือการวิจยั ที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการทบทวนวรรณกรรม
บูรณาการร่วมกับการสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน  
ในรอบที่ 1 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีต่อขอ้ค าถาม มีความเหมาะสม 
ในการน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยในรอบที่ 2 โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่  5 ระบบ จ านวน 87 ขอ้รายการ  
ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้(ภาคผนวก ช) 
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ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ระบบครูพ่ีเลีย้ง     
 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครู

ใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูลดา้นสว่นตวั ดา้น
อารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ โดยการแนะน า
ครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏิบติัตน 
สูค่วามเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

    

 1.1 ด้านส่วนตัว     
1) สถานศึกษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู

ใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ และการถ่ายทอด
ความรู ้

    

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

ซึ่งจะท าการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยไดก้ าหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ดงันี ้

+1  =   แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
  0  =   ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 -1 =   แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(IOC) ค านวณค่าตามสตูร  

N
R

IOC 
=  

เมื่อ R  =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
      N =   จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

น าขอ้มูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน มาค านวณ 
หาค่า IOC โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเ้ชี่ยวชาญ 
5 คน มาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป  
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2.3 น าแบบแสดงความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีต่อแบบสอบถาม
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา  
ขั้นพื ้นฐาน ไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ อีกชุดหนึ่ ง  
จ านวน 5 คน (ภาคผนวก จ) ท าแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) ของเครื่องมือ 
การวิจยั ที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการทบทวนวรรณกรรมบูรณาการร่วมกบัการสมัภาษณ์ 
โดยไดร้บัหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์
เชิญบุคลากรในสงักดัเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ บนัทึกขอ้ความที่ อว 8718.1/2383 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารหลกัสูตรการศึกษา 
จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านความเที่ยงตรง 
เชิงเนือ้หา จ านวน 2 คน 

2.4 น าแบบสอบถามที่ ได้จากผู้เชี่ยวชาญ  5 คน ในการพิจารณาหาค่า 
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จ านวน 5 คน มาปรบัแกข้อ้ความตามขอ้เสนอแนะ 
และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สรุปไดว้่าผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน ไดแ้สดงความคิดเห็นกบัแบบสอบถามแลว้ 
ในระบบครูพี่เลีย้ง ดา้นส่วนตัว ขอ้ค าถาม “สถานศึกษาควรพิจารณาครูพี่เลีย้งที่มีวัยใกลเ้คียง 
กับครูใหม่ที่จะช่วยให้การพูดคุยแนะน าได้ง่ายและเสมือนพี่สอนน้อง” มีค่า IOC เท่ากับ 0.00  
แปลความไดว้่าขอ้ค าถามนีไ้ม่เหมาะสมจึงตัดขอ้ค าถามนีอ้อกไป 1 ขอ้ จึงท าใหร้ะบบการเตรียม
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ เหลือ จ านวน 5 ระบบ จ านวน 86 ขอ้รายการ ดงันี ้(ภาคผนวก ซ) 

2.4.1 ระบบครูพี่เลีย้ง จ านวน 22 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.4.1.1 ดา้นสว่นตวั 5 ขอ้รายการ 
2.4.1.2 ดา้นอารมณ ์5 ขอ้รายการ 
2.4.1.3 ดา้นสงัคม 6 ขอ้รายการ 
2.4.1.4 ดา้นวิชาชีพ 6 ขอ้รายการ 

2.4.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 13 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.4.2.1 การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ 6 ขอ้รายการ 
2.4.2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก 7 ขอ้รายการ 

2.4.3 ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ จ านวน 10 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.4.3.1 การสรา้งเครือข่ายภายใน 5 ขอ้รายการ 
2.4.3.2 การสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 5 ขอ้รายการ 



  142 

2.4.4 ระบบการสะทอ้นตนเอง จ านวน 18 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.4.4.1 การสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู 7 ขอ้รายการ 
2.4.4.2 การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา  

5 ขอ้รายการ 
2.4.4.3 ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 6 ขอ้รายการ 

2.4.5 ระบบการอ านวยการ จ านวน 23 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.4.5.1 การวางแผน 4 ขอ้รายการ 
2.4.5.2 การด าเนินการ 5 ขอ้รายการ 
2.4.5.3 การตรวจสอบ 7 ขอ้รายการ 
2.4.5.4 การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 7 ขอ้รายการ 

2.5 หลังจากนั้นแลว้จึงน าไปเก็บข้อมูลในรอบที่ 2 โดยก าหนดขอ้รายการ
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ทัง้ 5 ระบบ แสดงความคิดเห็นว่าแต่ละขอ้รายการ
มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัใด ตัง้แต่ระดบัมากที่สดุ-นอ้ยที่สดุ (คะแนนตัง้แต่ 5-1) จ านวน 86 
ขอ้รายการ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้(ภาคผนวก ญ) 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับความส าคัญ 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ระบบครูพ่ีเลีย้ง       
 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและ

พฒันาครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูลดา้น
สว่นตวั ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้น
วิชาชีพ โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการ
ปฏิบติัตนสู่ความเป็นมืออาชีพโดยผ่าน 
กลยทุธท์ี่หลากหลาย 

      

 1.1 ด้านส่วนตัว       
1) สถานศึกษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่

ดีแก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ 
และการถ่ายทอดความรู ้

      

 ...............................................................................       
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เกณฑก์ารพิจารณาระดับความส าคัญของระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 มีดงันี ้

5 หมายถึ ง  ผู้ เชี่ ยวชาญมีความ คิด เห็นว่า  ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว มากทีสุ่ด 

4 หมายถึ ง  ผู้ เชี่ ยวชาญมีความ คิด เห็นว่า  ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว มาก 

3 หมายถึ ง  ผู้ เชี่ ยวชาญมีความ คิด เห็นว่า  ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว ปานกลาง 

2 หมายถึ ง  ผู้ เชี่ ยวชาญมีความ คิด เห็นว่า  ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว น้อย 

1 หมายถึ ง  ผู้ เชี่ ยวชาญมีความ คิด เห็นว่า  ระบบการเตรียม 
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว น้อยทีสุ่ด 
 

3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย รอบที ่3 
การสรา้งแบบสอบถามรอบที่ 3 เรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้ม

และพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นแบบสอบถามที่ปรบัแกไ้ขจากแบบสอบถาม
รอบที่  2 มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อยืนยันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  17 คน เก่ียวกับแนวโน้ม
ความส าคัญของแต่ละข้อรายการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน และของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรบัใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 17 คน ประกอบการพิจารณาเพื่อตดัสินยืนยนัระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาครูใหม่   ตามความคิดเห็นเดิมหรือพิจารณาเปลี่ยนแปลงระดับความส าคัญ 
ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีวิธีการสรา้งแบบสอบถามดงันี ้

3.1 น าค าตอบที่ไดจ้ากแบบสอบถามรอบที่ 2 มาค านวณค่ามธัยฐาน (Median)  
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) แต่ละข้อรายการ สรุปข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน จากแบบสอบถามในรอบที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรบัขอ้รายการระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาครูใหม่  

3.2 สรา้งแบบสอบถามจากข้อรายการเดิม หลังพิจารณาข้อเสนอแนะ 
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน จากรอบที่ 2 และผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์
พบว่าไม่มีการปรับปรุงข้อรายการ จึงน าแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
เหมือนในรอบที่  2 แต่เพิ่มต าแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่งที่
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ผู้เชี่ ยวชาญ  17 คน ตอบในรอบที่  2 ในระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่  
ทัง้หมด 5 ระบบ จ านวน 86 ขอ้รายการคงเดิม 

3.3. ระบุต าแหน่งค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่ อแสดง 
ความสอดคล้องกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  17 คน ในแต่ละข้อรายการ และต าแหน่งค าตอบ 
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ในรอบที่ 2 แสดงไวใ้นแบบสอบถามรอบที่ 3 ดว้ยเครื่องหมายดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี ้

3.3.1 ค่ามธัยฐาน (Md) ใชส้ญัลกัษณ ์ ∆ 
3.3.2 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(IR) ใชส้ญัลกัษณ ์  
3.3.3 ต าแหน่งค าตอบของท่านในรอบที่ 2 ใชส้ญัลกัษณ ์ x 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับความส าคัญ 

ความคิดเหน็ 
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
 

Md 
 

IR  

1. ระบบครูพ่ีเลีย้ง หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูลดา้น
ส่วนตัว ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม และดา้นวิชาชีพ โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้ักการปฏิบัติตนสู่ความเป็นมือ
อาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

1.1 ด้านส่วนตัว 

1) สถานศึกษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใหม่ทัง้
ดา้นการวางตน การเสียสละ 
และการถ่ายทอดความรู ้

∆ 
 
X 
√ 

    5 0 

 

โดยค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ที่อยู่ในขอบเขตค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทลข์องขอ้ความนัน้ หมายความว่า ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่านนัน้สอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ไม่ตอ้งใหเ้หตผุลประกอบ แต่ถา้ค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญท่าน
นั้นอยู่นอกค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ หมายความว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นไม่
สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ขอใหผู้ ้เชี่ยวชาญท่านนั้นแสดงเหตุผล
ประกอบในขอ้นัน้ ๆ 

3.4 น าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ไปเก็บรวบรวมขอ้มลูในรอบที่ 3 (ภาคผนวก ฎ) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที ่1 

1.1 ผู้วิจัยสอบถามและค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับประวัติผูเ้ชี่ยวชาญจากผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  และอาจารย ์
ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์โดยทางอินเทอรเ์น็ตหรือโทรสอบถามส่วนตัว เพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีคุณสมบติัตามเกณฑท์ี่ก าหนด จากนัน้ติดต่อผูเ้ชี่ยวชาญทางโทรศัพท ์แนะน าตัว
เพื่อขอความรว่มมือในการวิจยั (ภาคผนวก ค) 

1.2 ด าเนินการท าเอกสารตามแบบ บว.414 แบบขอออกหนังสือรับรอง ขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ถึงผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณเ์ชิงลกึ รอบที่ 1 จ านวน 17 คน (ภาคผนวก ง) 

1.3 ไดร้บัหนงัสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั จากทางบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นัดหมายการส่งเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลส าหรับ  
กลุ่มประชากรหรือผูม้ีส่วนร่วมในการวิจัย แบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 และโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญไดศ้กึษาก่อนการนดัหมายสมัภาษณ ์

1.4 การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย และเอกสารชี ้แจง
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย ส าหรบัการสัมภาษณ์เชิงลึก (ภาคผนวก ข) ผูว้ิจัยน าส่งขอ้มูลดว้ยตนเองทั้ง  
17 คน โดยการส่งทางอีเมลแ์ละทางพแอปลิเคชั่นไลน ์พรอ้มทัง้นดัหมาย วนั เวลา ที่จะสมัภาษณ ์
และขออนุญาตติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ (Line) เพื่ อทบทวนก าหนดการนัดหมาย 
ลว่งหนา้ก่อนถึงวนันดั ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญทกุคนใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดี 

1.5 การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียง  
กระดาษส าหรับจดบันทึกย่อ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent form)  
และโทรศัพทไ์ปสอบถามเพื่อยืนยันก าหนดการนัดหมายล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน การเก็บขอ้มูล
โดยการสมัภาษณ ์ด าเนินการ ดงันี ้

1.5.1 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง จ านวน 2 คน โดยในวันนัด
สมัภาษณ์เดินทางไปยังสถานที่นัดหมายก่อนเวลาประมาณ 30 นาที ตรวจสอบความพรอ้มของ
อปุกรณเ์ครื่องบนัทึกเสียงและเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ส าหรบัการสมัภาษณเ์ชิงลึกอีกครัง้  
โทรศัพท์ติดต่อผู้เชี่ ยวชาญ เมื่ อถึ งเวลานัดหมาย เพื่ อขอพบและเริ่มท าการสัมภาษณ ์ 
ผูว้ิจัยไดแ้นะน าตัว บอกถึงรายละเอียดโครงการวิจัย เหตุผลและประโยชนข์องการวิจัย วิธีการ  
วิจัยที่ ต้องมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์  1 ครั้ง และตอบแบบสอบถามอีก 2 ครั้ง  
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ขอความอนุเคราะหผ์ูเ้ชี่ยวชาญลงนามใบยินยอมเขา้ร่วมการวิจัย โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 30-60 นาท ี

1.5.2 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณแ์บบก่ึงโครงสรา้งตามแนวค าถามแบบปลายเปิด 
ที่ได้สรา้งไวล้่วงหน้า โดยยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเริ่มจาก Optimistic Realistic Scenario 
(O-R), Pessimistic Realistic Scenario (P-R) แ ล ะ  Most probable Scenario (M-P) คื อ  
การใหผู้เ้ชี่ยวชาญคิดในภาพบวกและภาพลบเก่ียวกับระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
ครูใหม่ ส  าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานมากที่สุด  ในขั้นตอนนี ้จะไม่มีการก าหนดตายตัวว่า
ผู้เชี่ยววชาญจะต้องพูดเก่ียวกับภาพบวกหรือภาพลบก่อน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความต้องการของ
ผูเ้ชี่ยวชาญในการที่จะเลือกประเด็นในการใหส้มัภาษณ ์

1.5.3 ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเทปและจดบันทึกย่อระหว่าง  
การสัมภาษณ์  ถามค าถามตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ในแบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปและ 
แบบสมัภาษณ์ที่มีโครงสรา้ง แสดงความสนใจ ตัง้ใจฟัง สรุปตามประเด็น สอบถามรายละเอียด
เพิ่ ม เติมจนครอบคลุมประเด็นทั้งหมด เพื่ อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องตรงกับความคิดเห็น  
ของผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตาม 
ความตอ้งการ โดยใชเ้วลาในการสมัภาษณป์ระมาณ 30-60 นาท ี

1.5.4 หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยชี ้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งต่อไป  
รวมทั้งเวลาโดยประมาณที่ จะส่งแบบสอบถามรอบที่  2 และรอบที่  3 ขออนุญาตติดต่อ 
ทางโทรศพัทห์รือทางไลนห์ากตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติม ยืนยนัว่าจะลบท าลายเทปทิง้ทนัทีหลงัสิน้สดุ
การวิจยั กลา่วขอบคณุและมอบของที่ระลกึใหก้บัผูเ้ชี่ยวชาญ 

1.5.5 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูรอบที่ 1 ตัง้แต่วนัที่ 14 กนัยายน 2563 
ถึง 31 ตลุาคม 2563 ใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 48 วนั 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที ่2 
2.1สง่แบบสอบถามชดุที่ 2 ใหผู้เ้ชี่ยวชาญกลุ่มเดิม 17 คน ทาง Google Forms และ

ส่งทางอีเมล ์ตามความสะดวกของผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อใหร้ะดับความส าคัญของระบบการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่  ของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ  
การเขียนตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 โดยน าสง่แบบสอบถามทาง Google Forms 

2.2 เมื่อครบก าหนดเวลา ได้รบัการตอบแบบสอบถามกลบัคืนทาง Google Forms 
จ านวน 17 คน  
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2.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่  2 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึง  
21 ธันวาคม 2563 ใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 15 วนั รวมแบบสอบถามที่ไดร้บัคืนในรอบนีท้ัง้หมด 17 ชดุ 

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที ่3 
3.1 ส่งแบบสอบถามชุดที่  2 ให้ผู ้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม 17 คน ทาง Google Forms 

และส่งทางอีเมล ์ตามความสะดวกของผูเ้ชี่ยวชาญอีกครัง้ เพื่อใหร้ะดับความส าคัญของระบบ 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่  ของงานวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบการเตรียม 
ความพ ร้อมและพัฒ นาค รูใหม่  ส  าห รับ สถานศึ กษ าขั้นพื ้ น ฐาน  จากการวิ เค ราะห์ 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเขียนตอบแบบสอบถามในรอบที่  2 โดยน าส่งแบบสอบถาม 
ทาง Google Forms  

3.2 เมื่อครบก าหนดเวลา ไดร้บัการตอบแบบสอบถามกลบัคืนทาง Google Forms 
จ านวน 17 คน  

3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่  3 ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม 2563  
ถึง 8 มกราคม 2564 ใช้ระยะเวลาทั้งสิน้ 15 วัน รวมแบบสอบถามที่ได้รบัคืนในรอบนีท้ั้งหมด  
17 ชดุ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิ จั ยค รั้งนี ้ ใช้ วิ ธี ก าร เก็ บ รวบ รวมข้อมู ล จ าน วน  3 รอบ  โดย ใน รอบที่  1  

เป็นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ รวมทัง้รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นการตอบแบบสอบถามมาตราประมาณ
ค่า 5 ระดบั ซึ่งการวิเคราะหข์อ้มลูของแต่ละรอบ มีดงัต่อไปนี ้

 

1. การวิเคราะหข์้อมูล รอบที ่1 
ผูว้ิจัยด าเนินการถอดเทปจากการสมัภาษณ์ที่เป็นความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

17 คน หลังการสัมภาษณ์เชิงลึกทันที น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis) 
เปรียบเทียบกับแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื ้อหา  
หากเนื ้อหาใดยังไม่ครอบคลุม  จะน ากลับไปสอบถาม เพิ่ ม เติมจากผู้เชี่ ยวชาญ  17 คน  
หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ จนได้เนือ้หาครอบคลุมระบบการเตรียมความพรอ้มและ 
พัฒนาครูใหม่  ส  าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ตามกรอบแนวคิด  European Commission 
Directorate-General for Education and Culture เรื่ อ ง  Developing coherent and system-
wide induction programmes for beginning teachers : a handbook for policymakers 
(European Commission, 2010, pp. 16-21)  
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2. การวิเคราะหข์้อมูลรอบที ่2 
จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามรอบที่ 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ 

แนวโนม้ เข า้สู ่ส ่วนกลาง (Central Tendency) โดยการวิเคราะหค์ ่าม ัธยฐาน (Median)  
และค่าพ ิสยัระหว่างควอไทล ์ (Interquartile Range) (จุมพล พ ูลภ ัทรชีว ิน , 2532, น . 34)  
ด ว้ย โป รแก รม คอม พ ิว เต อ ร ส์  า เร ็จ ร ูป  เพื ่อ น า ไป ส ร า้ ง แ บบ ส อบ ถ าม ใน รอบ ที ่ 3  
การแปลความหมายของค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์มีดงันี ้

2.1 การแปลความหมายค่ามธัยฐาน (กานดา พนูลาภทวี, 2539) 
ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 4.50 ขึน้ไป หมายถึง กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า  

ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มากทีสุ่ด 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า  
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มาก 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า  
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว ปานกลาง 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญเห็นว่า  
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว น้อย 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 1.00 – 1.49 หมายถึง ระบบการเตรียมความ
พรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนับสนุนย่อยตามขอ้ความ
ดงักลา่ว น้อยทีสุ่ด 

2.2 การแปลความหมายค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  
(ขนิษฐา วิทยาอนมุาส, 2530) 

ผู้วิจัยค านวณพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยการค านวณค่าความ แตกต่า ง
ระหว่างควอไทลท์ี่ 3 กับควอไทลท์ี่ 1 ถา้ขอ้ความใดไดค่้าพิสยัระหว่างควอไทลท์ี่มีค่าตัง้แต่ 1.50 
ลงมาแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีต่อระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่ ส  าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ  17 คน  มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน และถา้ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ที่มีค่ามากกว่า 1.50 หมายความว่า ความคิดเห็น
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ของกลุ่ มผู้ เชี่ ย วชาญ  17 คน ที่ มี ต่ อ ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาค รูใหม่ 
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเหน็ไม่สอดคล้องกัน 

 

3. การวิเคราะหข์้อมูลรอบที ่3 
จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามรอบที่  3 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์

แนวโน้ม เข้าสู่ ส่ วนกลาง (Central Tendency) โดยการวิ เคราะห์ ค่ ามั ธยฐาน  (Median)  
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  (Interquartile Range) (จุมพล พูลภัทรชี วิน , 2532, น . 34)  
ของแต่ละขอ้อีกครัง้ เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยพิจารณาจากผลการค านวณในแต่ละขอ้รายการ  
ที่มีค่ามธัยฐานมากกว่า 3.50 และค่าพิสยัระหว่างควอไทลท์ี่มีค่านอ้ยกว่า 1.50  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่  3 พบว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาครูใหม่ ส  าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ข้อรายการที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 4.50 ขึน้ไป  
แสดงถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  17 คน ให้ความส าคัญใน ร ะ ด ับ ม า ก ที ่ส ุด  แ ล ะ ข ้อ ร า ย ก า ร  
ที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่  3.50-4.49 แสดงถึงกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
ส าหรบัการวิจัยครั้งนี ้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range = IR) ของทุกข้อรายการ 
มีค่าน้อยกว่า 1.50 แสดงว่าค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
และพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได ้ 
(Harold A. Linstone & Murray Turoff, 1975) ผูว้ิจยัจึงไดย้ติุและสรุปผลรายงานการวิจยัต่อไป 

 

4. วิธีการเขียนภาพอนาคต (Scenario) 
Belle และ James (1995 อ้างถึงใน ไพฑูรย์ พวงยอด, 2556, น. 80) ได้เสนอ

ขัน้ตอนไว ้8 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดขอบเขตของสิ่งที่ศกึษา 
2. ก าหนดขอบ เขตของเวลาที่ จ ะสร้างภาพอนาคต โดยส่ วน ใหญ่ 

จะอยู่ช่วง 5-10 ปี 
3. เก็บรวบรวมขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่งที่สนใจจะศึกษา  
4. บรรยายองค์ประกอบภายในขอบเขตของสิ่งที่สนใจถึงความเป็นไปได้ 

ที่เพิ่มขึน้หรือลดลงขององคป์ระกอบที่สามารถบรรลผุลตามเปา้หมายที่ตอ้งการ 
5. ก าหนดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือสิ่งที่ เกิดขึน้ อุปสรรคและ 

ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
6. สรา้งภาพอนาคตที่เกิดจากขอ้มูลที่รวบรวมไดจ้ากขอ้ 3 - 5 ซึ่งการสรา้ง 

ในภาพอนาคตนี ้จะตอ้งพิจารณาถึงแนวโนม้และความเป็นไปไดข้องอนาคต 



  150 

7. การสร้างภาพอนาคตขึ ้นอยู่กับการวิเคราะห์ภายนอก เช่น ภาพอนาคต 
ที่ไดเ้หมาะสมกบัขอ้มลูหรือไม่ ขอ้ตกลงมีความเป็นจรงิและเที่ยงตรงเพียงใด 

8. น าภาพอนาคตที่ไดไ้ปใชแ้นะแนวทางในการวางแผนและชีท้ิศทางของอนาคต 
 

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล (ศิรชิยั กาญจนวาสี, 2555) 
1. ค่ามธัยฐาน (Median) 

1.1 การหามธัยฐานของขอ้มลูที่ไม่แจกแจงความถ่ี 
1.1.1 เรียงขอ้มลูจากนอ้ยไปมาก หรือจากมากไปนอ้ย 
1.1.2 หาต าแหน่งของมธัยฐาน จาก 

ต าแหน่งของมธัยฐาน  =  
𝑛+1

2
 

เมื่อ  𝑛  =  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

1.2 มัธยฐานที่ได้จากค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเป็นรายข้อ โดยก าหนด
เกณฑก์ารพิจารณาไวด้งันี ้(จมุพล พลูภทัรชีวิน, 2532, น. 34-35) 

4.51 – 5.00 ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีความ
เหมาะสมมากที่สดุ 

3.51 – 4.50 ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีความ
เหมาะสมมาก 

2.51 – 3.50 ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีความ
เหมาะสมปานกลาง 

1.51 – 2.50 ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีความ
เหมาะสมนอ้ย 

1.00 – 1.50 ความหมาย ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีความ
เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

2. ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ค านวณจากสตูร (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2532, น. 68-69) 

IR = Q3 - Q1 
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เมื่อ IR  แทน  ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์
Q3  แทน  ควอไทลท์ี่ 3 
Q1   แทน  ควอไทลท์ี่ 1 

โดยค านวณหา Q3 และ Q1 ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถ่ี สามารถหาได ้
โดยการเรียงขอ้มลูจากนอ้ยไปหามากก่อน X1 ,X2 ,X3, … , Xn เมื่อ k = 1,2,3 

ต าแหน่งควอไทลท์ี่ k = 𝑘
4
(𝑛 + 1) 

ควอไทลท์ี่ k (Qk) = 𝑄𝑘

4
(𝑛+1)

 

เมื่อ 𝑛  แทน  จ านวนคะแนนทัง้หมด 
L  แทน  ขีดจ ากดัลา่งที่แทจ้รงิของชัน้คะแนนที่ควอไทลน์ัน้อยู่ 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน” ครั้งนี ้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิค 
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มาใช้ในการศึกษา  
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี ้

ตอนที่  1 ผลการศึกษาและสรา้งระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอนที่  2 ผลการหาแนวโน้มของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.1 แ น ว โน้ ม ข อ ง ระบ บ กา ร เต รีย ม ค วาม พ ร้อ ม แล ะพั ฒ น าค รูให ม่ 
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.2 ผลการหาแนวโน้มของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอนที่ 3 ผลการเขียนภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอนที ่1 ผลการศึกษาและสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษา และสรา้งระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 17 คน 
จากกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการก าหนดนโยบายและดา้นอ านวยการ ดา้นคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื ้นฐานและสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ด้านผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
และด้านครูพี่ เลีย้ง จากแบบสัมภาษณ์ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ ลักษณะข้อค าถามเก่ียวกับแนวโน้ม 
และทิศทางการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ว่าควรมี ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่  ก่ีระบบอะไรบ้าง และอย่างไร  
ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการสรุปสะสม การวิเคราะห ์และสงัเคราะหค์วามคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก รอบที่ 1 และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ดงัตารางที่ 2 
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ตาราง 2 ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานจาก  
การทบทวนวรรณกรรม การสมัภาษณก์ลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญในรอบที่ 1 และสงัเคราะหเ์พื่อน าไปใชส้รา้ง
แบบสอบถามเพื่อสมัภาษณก์ลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญเดิมในรอบที่ 2 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง 
  1.1 ดา้นส่วนตวั 

- จะตอ้งมีครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอยา่งที่ดี 
ในการดแูลเขา 
- อยากจะใหค้รูตน้แบบท่ีสามารถสอน
เขาได ้เป็นแบบอย่างใหเ้ขาได ้
- มีครูพี่เลีย้งจะคอยควบคมุดแูลให้
ค าแนะน าอยู่ดว้ย 
- มีการสอนเรื่องวินยัการเงิน 
- เปล่ียนความคิดของครูใหม่ที่ใชใ้ห้
พอดีกบัการด ารงชวีิต 
- ครูพี่เลีย้งอาจจะมีอายงุานมากอ่น 
สกั 3-5 ปี เพราะวยัจะไดใ้กลเ้คียงกนั 
ไม่ห่างกนัเยอะ กจ็ะท าใหพ้ดูคยุให้
ค าแนะน าไดง้า่ยกว่า เป็นลกัษณะ
เหมือนพ่ีสอนนอ้ง 
- ตอ้งมกีารปลกูฝังในเรื่องของวิชาชีพ
ครู จิตวิญญาณความเป็นครู การแต่ง
กาย กรยิา มารยาท บคุลิกภาพ 

  1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแกค่รูใหม่ทัง้ดา้นการวาง
ตน การเสียสละ และการถ่ายทอด
ความรู ้
  2) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มี
มนษุยสมัพนัธแ์ละเป็นบคุคลที่ไดร้บัการ
ยอมรบัจากครูใหม ่
  3) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่
เลีย้งส่งเสรมิแนวคิดใหก้บัครูใหม่ในเรื่อง
การด าเนินชวีิตตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่
สามารถใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่
เก่ียวกบัการท างาน และการจดัการเรียน
การสอนได ้
  5) สถานศกึษาควรตอ้งส่งเสรมิใหค้รู 
พี่เลีย้งปลกูฝังในเรื่องจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู จติวิญญาณความเป็นครู 
วินยั กิรยิามารยาท และการแตง่กาย 
ใหแ้ก่ครูใหม ่

  



  154 

ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง 
  1.2 ดา้นอารมณ ์

- เราสามารถสรา้งความรูส้กึใหเ้ขามี
จิตวิญญาณความเป็นครู 
- ครูพี่เลีย้งเองก็ไม่ไดเ้อาใจใส่นอ้ง ๆ
อย่างที่ควร ยงัใหค้วามรูใ้นการฝึก
ประสบการณท์ี่ผิด ๆอยู ่
- ใหค้รูพี่เลีย้งรุน่เก่า ๆ มาชว่ยดแูล
พฒันาครูรุน่ใหม่ ที่มีความคิดที่
แตกตา่งกนั ส่งผลใหเ้กดิการไมย่อมรบั
กนัเกิดขึน้ 

 1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้ง
แนะน าพฤตกิรรมทางดา้นอารมณใ์น 
เชิงบวกใหแ้ก่ครูใหม่ ยิม้แยม้ แจม่ใส 
แสดงออกในทางที่ถกูตอ้ง และรูจ้กัใช้
เหตผุลมากกวา่ใชอ้ารมณเ์มื่อมี
ความเห็นตา่ง 
  2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้ง
สรา้งแรงจงูใจเชิงบวกใหก้บัครูใหม่ ดว้ย
การยกย่อง หรือชมเชยเมื่อท าความดี  
  3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิ
ใหค้รูใหม่กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
ถกูตอ้งตามกาลเทศะ และมีอารมณข์นั 
  4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า
ครูใหมใ่หม้ีความรกั และเมตตาต่อ
นกัเรียนทกุคนอย่างเสมอภาค 
เท่าเทยีมกนั  
  5) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่
เลีย้งส่งเสรมิใหค้รูใหมม่ีน า้ใจที่ดงีามต่อ
นกัเรียน เพื่อนรว่มงาน และบคุคลทั่วไป 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง 
  1.3 ดา้นสงัคม 

- ส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการเลียนแบบ
ตามครูพี่เลีย้งที่เป็นตน้แบบ เพราะถา้
ไม่ท าตามตน้แบบกจ็ะไม่ผ่าน 
- มีครูพี่เลีย้งที่คอยดแูลใหค้  าแนะน า 
และการอบรมครูใหม่ก่อนที่จะเขา้มา
ในโรงเรียนเรื่องนีถื้อว่าส าคญัมาก 
- ใหม้ีครูพี่เลีย้งหรือหวัหนา้กลุม่สาระ 
ที่ท  าหนา้ที่ในการดแูล ใหค้  าปรกึษา 
แนะน าได ้
- เรื่องของครูตน้แบบท่ีเป็นครูที่มี
ประสบการณก์ารสอน การวางตวั  
การใชช้วีิตในโรงเรียน 
- มีการสอนใหค้รูบรรจใุหม่ในเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การรูจ้กัอ่อน
นอ้มถ่อมตน 
- คณุสมบตัิของครูพี่เลีย้งตอ้งเป็น
บคุคลที่เป็นท่ียอมรบัจากครูใน
โรงเรียน เป็นบคุคลที่นา่เคารพยกย่อง
ของครูในโรงเรียน มีประสบการณ ์
ทัง้ดา้นการสอนและการใชช้ีวติ และ 
ที่ส าคญัตอ้งเป็นบคุคลที่มีคณุธรรม
จรยิธรรม 
- ครูพี่เลีย้ง จะตอ้งเป็นคนท่ีโรงเรยีน
คดัเลือกมาจากบคุคลที่มีความอทุิศ
เวลา เสยีสละ และจะตอ้งเป็นผูท้ี่
สามารถใหค้วามรูท้ี่ถกูตอ้งชดัเจน 

  1) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า
ครูใหมเ่ก่ียวกบัวฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในองคก์ร 
  2) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า
ครูใหมเ่ก่ียวกบัการวางตวั และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศกึษาและชมุชน
ทอ้งถิ่น 
  3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า
อบรมครูใหมใ่หม้คีวามรบัผิดชอบต่อ
หนา้ที่ ต่อส่วนรวม มีความซื่อสตัยต์่อ
องคก์ร  และต่อบทบาทหนา้ที่ของ
ครูผูส้อน 
  4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า
ครูใหมใ่หม้ีจติสาธารณะหรือจิตอาสา 
เพื่อช่วยเหลืองานในสถานศกึษา ชมุชน
ทอ้งถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ 
  5) สถานศกึษาควรจดัใหค้รูพี่เลีย้งพา
ครูใหมเ่ขา้รว่มกจิกรรม และประเพณี
ของชมุชนทอ้งถิ่น และสงัคมส่วนรวม 
  6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้ง
สนบัสนนุใหค้รูใหม่ท างานเป็นทีม แสดง
ความคิดเห็นอยา่งสรา้งสรรค ์และ
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง 
  1.4 ดา้นวชิาชีพ 

- ตอ้งมตีวัแบบที่ดีในโรงเรียนตอ้งมี 
Master Teacher 
- รุน่พ่ีที่เป็นครูอยู่แลว้ เขาก็ควรจะมา
เป็นไกดเ์ราได ้สามารถแนะน าเราได ้
- เรื่องของครูตน้แบบ 
- เพราะครูพี่เลีย้งไม่ไดถ้กูสอนมาเป็นพ่ี
เลีย้ง แตใ่หม้าสอนหนงัสือ 
- การใหค้  าปรกึษาหรือระบบของพี่
เลีย้งครู ท่ีก าหนดใหม้ี 3 คน ถือวา่
เหมาะสมแลว้ ผูท้รงคณุคา่ คณุครู 
ในกลุ่มสาระ ครูพี่เลีย้งก็ช่วยการดแูล  
ใหค้  าปรกึษาเป็นอยา่งดี 
- บคุคลที่เป็นพ่ีเลีย้งไม่จ าเป็นจะตอ้ง
ตรงกบัวิชาเอกก็ได ้เพราะครูรุน่ใหม่มี
ความรูใ้นเนือ้หาวิชาของตวัเองแน่น 
อยู่แลว้ 
- ครูพี่เลีย้งก็ตอ้งเป็นครูที่มี
ประสบการณ ์มีเทคนคิการจดัการ
เรียนการสอนท่ีดี และตอ้งมี
ความสามารถมากกวา่หรือใกลเ้คียง
ครูบรรจใุหม ่

  1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มี
ประสบการณ ์มีเทคนคิการจดัการเรียน
การสอนท่ีดี มีความรู ้ความสามารถสงู
กว่า หรือใกลเ้คยีงกบัครูใหม่ 
  2) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้ง
ช่วยเหลือและสอนงานครูใหมต่ามภาระ
งานท่ีไดร้บัมอบหมาย   
  3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิ
สนบัสนนุใหค้รูใหม่มคีวามรูใ้นศาสตร์
การสอนในศตวรรษที่ 21 
  4) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้ง
เปิดโอกาสใหค้รูใหม่สงัเกตการสอนของ
ครูพี่เลีย้ง หรือครูทา่นอื่น ๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการสอนก่อน 
  5) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้ง
พาครูใหม่ไปศกึษาดงูานของครูตน้แบบ
หรืออยู่รว่มกบัครูตน้แบบ เพื่อน าความรู ้
ประสบการณม์าประยกุตใ์ช ้
  6) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้ง
นิเทศการเรียนการสอนของครูใหม่ 
แบบกลัยาณมติร 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
  2.1 การสรา้งการเขา้ถงึ
ความเชี่ยวชาญ 

- ระบบการศกึษาจะตอ้งจดัให้
หอ้งเรียนและครูสามารถขบัเคลื่อนไป
ขา้งหนา้ไดอ้ย่างมคีณุภาพ 
- ออกแบบระบบพฒันาครู เรง่รดัให้
บคุลากรทางการศกึษาออกฝึกใน
สถานศกึษา 
- ใหก้ระทรวงศกึษาธิการเขา้มามส่ีวน
รว่มในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู 
อยากใหเ้พิม่สิ่งที่ครูบรรจใุหม่
จ าเป็นตอ้งเรียนรู ้
- ใหม้ีการพฒันาสมรรถนะวิชาชพีครู 
- การพฒันาครู (ดา้นความรู)้ เมื่อครู
เขา้สู่ระบบกระทรวงศกึษาธิการ ตอ้งมี
ระบบในการพฒันาครูอย่างต่อเนื่อง
และมีขัน้ตอนพฒันาใหช้ดัเจน 
- มีก าหนดแผนการพฒันาครูใหช้ดัเจน 
- ปรบัระบบการประเมินคณุภาพครู  
มีครูแกนน า (Master Teacher) มีครู
มืออาชีพ (Professional Teacher) 
- ประเทศไทยตอ้งมีแอปพลิเคชนัหลกั
ที่มี content เนือ้หาวิชาทัง้หมด อยู่ที่
ไหนก็สามารถเขา้ถึงได ้
- มีกระทรวงท าเทมเพลต แพลตฟอรม์
เกิดขึน้มากมาย สรา้งขึน้มาใหค้รู 
ไดเ้รียนรู ้

 1) เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา
ตอ้งจดัใหค้รูใหม่สามารถขบัเคล่ือน
หอ้งเรียนไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 
  2) ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษาควร
จดัใหค้รูใหม่ฝึกประสบการณใ์น
สถานศกึษาก่อนไดร้บัการบรรจหุรือ
แต่งตัง้   
  3) สถานศกึษาควรเขา้มามีการก าหนด
แผนงานพฒันาครูใหม่ มาตรฐาน
วิชาชีพ อยา่งต่อเนื่องและชดัเจน 
  4) ก.ค.ศ. หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา ควร
มีแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ที่
สนบัสนนุใหค้รูใหม่สามารถเขา้ถงึการ
จดัการเรียนการสอน 
  5) ก.ค.ศ. และเขตพืน้ท่ีการศกึษาควร
ปรบัปรุงระบบการประเมินครูใหม่ โดย
ใหม้ีครูแนะน า หรือครูมืออาชีพ เขา้
มารว่มเป็นกรรมการประเมิน 
  6) ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเป็น
แบบอย่างที่ดี มีแผนการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม และประเมินผลครูใหม่อย่างเป็น
ระบบ และมีความต่อเนื่อง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2 การใหแ้นะน า 
จากภายนอก 

- ตอ้งใหก้ารสนบัสนนุ ดา้นทฤษฏีที่
เขม้ขน้ และทกัษะกระบวนการสอนท่ี
เก่งมีคณุภาพ 
- มีเวทีใหค้รูแลกเปล่ียนกนัทาง
ออนไลนแ์ละมีเวทีส าหรบัใหค้รูฝึก
ปฏิบตัิดว้ย 
- เรานา่จะมีการพฒันาครูต่อเนื่อง 
ทกุ ๆ 5 ปี ตอ้งมีตวับงัคบัดว้ย 
- ในการรบัคนเขา้มาเป็นครู แลว้
จะตอ้งท าอยา่งไรใหเ้ขามีสภาพความ
เป็นครูที่ดี  
- หลกัสตูรเก่ียวกบัครูผูช้่วยพยายามให้
เขาเนน้ถึงความเป็นครูใหม้าก 
- สพฐ. หน่วยงานราชการ สภา
การศกึษา จะตอ้งไปศกึษาปัญหาที่
เกิดขึน้กบัเดก็นกัเรยีนที่เกดิขึน้ใน
หอ้งเรียน แลว้น ามาเตรยีมความพรอ้ม
ใหก้บัครูผูช้ว่ย 

  1) คณะกรรมการสถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
และศกึษานิเทศก ์ควรมีการพฒันาครู
ใหม่ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่าง
ต่อเนื่อง 
  2) เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรมีการพฒันา
ครูใหม่อยา่งต่อเนื่อง ทัง้ดา้นสมรรถนะ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณครู วินยั การ
ออกแบบการเรียนรู ้การวดัและ
ประเมินผล โดยเนน้การประเมินตาม
สภาพจรงิ 
  3) สถานศกึษาควรเชิญวิทยากร
ภายนอกที่มคีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ ตรง
ตามสาขามารว่มพฒันา และรว่มเป็น
กรรมการประเมินครูใหม ่
  4) เขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือสถานศกึษา
ควรจดัท าหลกัสตูร 3-5 วนั เพื่อพฒันา
ครูใหม่และใหค้รูใหม่ท ากจิกรรมร่วมกนั 
เพื่อสรา้งความคุน้เคย 
  5) สถานศกึษาควรจดัท าขอ้ตกลงกบั
มหาวิทยาลยัในเขตพืน้ท่ีเขา้มามส่ีวน
รว่มใหค้  าปรกึษา และแนะน าพฒันา 
ครูใหม ่
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2 การใหแ้นะน า 
จากภายนอก (ต่อ) 

- ศกึษานิเทศก ์เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
สพฐ. ก็ตอ้งโฟกสัในเรื่องที่เราส่งเสรมิ
ใหใ้นทิศทางเดียวกนั 
- ระบบแรงจงูใจ incentive เป็นมลูค่า
ใหก้บัคนท่ีตอ้งการอยากจะเป็นครู 
- การเอาคา่ตอบแทน เรื่องเงินเดอืน 
เขา้มาดงึดดูใจ 
- หลกัสตูรที่ท  ากิจกรรมรวมกนัใน
ระยะเวลา 5 วนัหรือ 3 วนั จะไดเ้กิด
ความรูจ้กักนั 
- ใหศ้กึษานิเทศกม์าเป็นผูท้รงคณุวฒุิ 
- อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัมาให้
ค าปรกึษาแนะน าเพิม่เตมิดว้ยกจ็ะเป็น
ผลดี 
- มีนกัปราชญท์อ้งถิ่นมาใหค้วามรู้
เพิ่มเติม ก็ตอ้งใหส้อดคลอ้งกับกลุ่ม
วิชานัน้โดยตรง 

6) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่ไปศกึษา 
ดงูานในสถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรู ้
ประสบการณท์ี่ไดร้บัมาพฒันาตนเอง 
และพฒันาวชิาชีพ 
7) สถานศกึษาควรน าภมูิปัญญา หรือ
ปราชญท์อ้งถิ่น มาใหค้วามรูแ้ก่ครูใหม่ 
โดยใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวิชาที่ครูใหม่
สอน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
3.ระบบเพื่อนร่วม
วิชาชพี 
  3.1 การสรา้งเครือขา่ย
ภายในโรงเรยีน 

- ทกัษะการท างานเป็นทีม 
- การขอวิทยฐานะตา่ง ๆ ใน
ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ กต็อ้งมีการ
พฒันาดว้ย 
- ตอ้งเปิดวิสยัทศันใ์หก้วา้ง ยอมรบัใน
ส่ิงที่องคก์รหรือเพื่อนรว่มงานเสนอ
ความคิดเห็น 
- พฒันาวิชาชีพให ้PLC (Professional 
Learning Community): ชมุชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาชีพ 
- มีความสามารถเฉพาะทาง หรือเพื่อน
รว่มวชิาชีพที่มีความสามารถในดา้น
นัน้ ๆ ท่ีน่าจะมีส่วนรว่มในการประเมิน 
สมัภาษณค์รู แนะน าการสอนจรงิ ๆ 
- การเป็นครูอย่างมคีณุภาพ  
ตอ้งใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพฒันา  
จะสามารถท าใหเ้ป็นครูที่ดี 
สมบรูณแ์บบได ้

  1) สถานศกึษาควรพฒันาครูใหม่  
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
  2) สถานศกึษาควรพฒันาองคค์วามรู ้
เก่ียวกบัชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
(PLC) ใหแ้กค่รูใหม ่
  3) สถานศกึษาควรมีการท างานเป็นทีม
เพื่อเป็นการสรา้งเครือขา่ย และความ
สามคัคใีนหมู่คณะ 
  4) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการ 
และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้รว่ม
นิเทศครูใหม่ทัง้ดา้นการเรียนการสอน 
และการประพฤติปฏิบตัติน 
  5) สถานศกึษาควรจดัครูที่มีความรู ้
ความสามารถ และมคีวามเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น ใหก้ารชว่ยเหลือ ปรกึษา 
และแนะน าครูใหม ่
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
3. ระบบเพื่อนร่วม
วิชาชพี 
  3.2 การสรา้งเครือขา่ย
ระหว่างโรงเรียน 

- มีการศกึษาดงูานของครูตน้แบบ  
ตอ้งไปใชเ้วลาอยู่รว่มหรือติดตาม 
อาศยัอยู่รว่มกบัครูตน้แบบลกัษณะ
ของครูตน้แบบ ตอ้งเป็นครูที่สอนเก่ง 
สอนดี มีรางวลัในการเสียสละเวลา
ใหก้บัเด็กนกัเรียนและโรงเรยีนจรงิ ๆ 
- ครูเป็นผูร้ว่มเรียนรู/้รว่มศกึษา 
(co learner – investigator) 
- เรื่องของทกัษะพิสยัในเรื่องของ
ความสามารถตา่ง ๆ ทางโรงเรียนก็จดั
ใหม้ีการพฒันา จดัอบรมทัง้ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
- ส่งเสรมิครูผูช้ว่ยใหม้ีเครือข่ายภายใน
กบัโรงเรียนอื่น ๆ ภายใน 
สหวิทยาเขต 

  1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ได้
ศกึษาดงูานของครูตน้แบบ หรือครูดีเด่น
จากสถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรู ้
และประสบการณม์าใชไ้ดจ้รงิ 
  2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
เป็นเครือขา่ยกบัครูในสถานศกึษาอื่น ๆ 
ภายในสหวิทยาเขตหรือเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 
  3) สถานศกึษาควรประสานความ
รว่มมือกบัมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงาน
ภายนอก ใหม้าแนะแนวทาง ให้
ค าปรกึษา และแนะน าแก่ครูใหม่ 
  4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่ให้
เขา้รว่มประชมุ อบรม สมัมนา ใน
หลกัสตูรต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเอง และ
พฒันาวชิาชีพ 
  5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่ 
เขา้รว่มเป็นเครือขา่ยกบัอาจารยห์รือ
บคุลากรทางการศกึษาในมหาวทิยาลยั 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.1 การสะทอ้นการ
เรียนรูข้องตนเองใน
ระดบัสงู 

- หลกัการ 3R 8C เป็นส่ิงที่ครูรุน่ใหม่
จะตอ้งรู ้
- การบรูณาการการศกึษา 
- น าเสนอรูปแบบการจดัการเรยีนการ
สอนท่ีตวัเองไดน้ัน้ น ามาตกตะกอน
ความคิดมาเป็นวิธีการของตวัเองได ้
เพื่อสามารถน ามาใชจ้ดัการเรียนกบั
สอนใหเ้ด็กนกัเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูร้อบดา้น 
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูต้่าง ๆ
ใหก้บันกัเรียนได ้
- ความเป็นมืออาชีพในเนือ้หาที่สอน 
- ระบบความเจรญิกา้วหนา้ของครู  
ครูจะตอ้งรูว้า่ตวัเองจะเติบโตอยา่งไร 
- เรื่องการศกึษาต่อ การท าวจิยั ก็มี
หลกัเกณฑก์ารลาใหอ้ยู่ เพื่อใหเ้ขาได้
พฒันาตวัเอง 
- ครูยคุใหม่ก็ไดม้ีการน านวตักรรม 
ใหม่ ๆ มาปรบัใชก้บัการเรียนการสอน 
- ครูตอ้งเป็นตน้แบบใหก้บันกัเรียน 
- ตอ้งท าใหค้รูรูร้ะบบอาชีพขา้งหนา้
ของเดก็นกัเรียน ครูตอ้งเรียนรูห้ลกัสตูร
ของอาชีวะดว้ย 

  1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
ใหม้ีความรูใ้นเรื่องหลกัสตูรมาตรฐาน
การเรียนรู ้สาระการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั การ
ออกแบบการเรียนรู ้และการวดัผล
ประเมินผล 
  2) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการ
เรียนรูแ้บบบรูณาการอยา่งรอบดา้น 
  3) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการ
เรียนรูใ้นวิชาที่รบัผิดชอบ และถ่ายทอด
องคค์วามรูท้กัษะชีวติใหก้บันกัเรยีนได้
อย่างถกูตอ้ง 
  4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
เปล่ียนจากการบอกความรูม้าเป็นผู้
อ  านวยความสะดวก และเป็นผูแ้นะแนว
ทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 
  5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มี
ทกัษะในการส่ือสาร การใชภ้าษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มี
สมรรถนะการคดิขัน้สงู รูจ้กัแสวงหา
ความรูจ้ากสื่อตา่ง ๆ เพื่อใหท้นัตอ่การ
เปล่ียนแปลงในสถานการณปั์จจบุนั 
  7) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
เป็นผูม้ีปฏิสมัพนัธ ์มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดี
ต่อนกัเรียน ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.2 การสะทอ้นตนเองท า
ใหม้ั่นใจในความต่อเนื่อง
ของการศกึษา 

- ทกัษะการสอนครูกต็อ้งมีคณุภาพ 
- เรื่องการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน การวดัผลประเมินผล 
- ศตวรรษที่ 21 ตอ้งรูท้กัษะดจิิทลั 
ทกุอย่าง แต่ถา้มองแลว้ เด็กใหมส่มยันี ้
ก็เกง่กนัอยู่แลว้ ทัง้ดา้นทกัษะภาษา 
ทกัษะภาษาที่เนน้อยู่ตอนนี ้คือ 
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และก็ดจิิทลั 
- การจดัการเรียนการสอนของครู เขา้สู่
บทเรียนดว้ยวดีีโอ รูปภาพ ประมาณ 2 
- 5 นาที จากนัน้กใ็หเ้รียนตามเนือ้หา 
และนกัเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรู ้
- หลงัการสอนทกุคาบตอ้งมกีารสรา้ง
นวตักรรม หรือรายภาคเรียน  
อย่างนอ้ย 1 ชิน้ 
- ครูตอ้งมีการเรียนรูจ้ากสื่อ 
- ครูผูช้่วยยงัมีความเขา้ใจในเรื่องการ
วดัผลและประเมินผลไม่ดีพอ 
- ครูผูช้่วยตอ้งออกแบบการจดัท า 
Course Syllabus รว่มกบั ปพ.5 

  1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มี
ความรู ้และความเขา้ใจในการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
  2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ยึดหลกัการใหเ้ดก็เป็นคนดี คน
เก่ง และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 
  3) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มี
ทกัษะแกปั้ญหาตา่ง ๆ ใหก้บันกัเรียน
เป็นรายบคุคลใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม 
ตามสถานการณท์ี่เกดิขึน้จรงิในชัน้เรียน 
  4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
ประเมินความสามารถ และวดัแววของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคล 
  5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
สรา้งนวตักรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอน
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ชิน้ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.2 การสะทอ้นตนเอง
ท าใหม้ั่นใจในความ
ต่อเนื่องของการศกึษา 
(ต่อ) 

- มีการเตรียมความพรอ้มทางดา้น
การจดัการเรียนการสอน 
- หวัใจส าคญัของการเรียนการสอน 
คือ เก่ง ดี มีสขุ 
- คณุครูรุน่ใหม่มีการเตรียมตวัที่ดี ใน
เรื่องของการน าส่ือหรือนวตักรรมมา
ใชใ้นเรื่องการเรยีนการสอนใหก้บั
นกัเรียนในช่วงโรคระบาดโควิค 19 
- ครูก็ตอ้งเกง่ในเรื่องเทคโนโลยี  
การน าเสนอขอ้มลูเนือ้หาการเรียน
การสอนเทคโนโลย ี
- ครูจะตอ้งจดัการสอนในหอ้งเรียน
แลว้ครูก็ตอ้งสอนควบคู่กบัสอน
ออนไลนผ่์าน Google meet, 
Google Classroom เพราะฉะนัน้ครู
รุน่ใหม่ตอ้งเกง่ทางดา้นคอมพวิเตอร ์
และการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมดว้ย 
- ครูผูช้่วยในปัจจบุนัตอ้งเขา้ใจใน
เรื่องความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 
ทางดา้นวิทยาศาสตร ์และก ็
ยคุโลกาภิวตัน ์
- ส่งเสรมิใหเ้นน้ในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยี ทัง้ในเรื่องของการจดัการ
เรียนการสอน การวดัผลประเมินผล 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.2 การสะทอ้นตนเอง
ท าใหม้ั่นใจในความ
ต่อเนื่องของการศกึษา 
(ต่อ) 

- คณุครูใหม่ส่วนใหญ่เขาจะใชก้าร
สอนแบบออนไลน ์
- ใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้น 
การสอน 
- ครูจะตอ้งสอนสงัคมดว้ย 
- ครูจะไมเ่ป็น teacher แต่จะเป็นครู 
ผูอ้  านวยความสะดวก(facilitator) หรือ
เป็นผูแ้นะแนวทาง (guide/coach) 
- ครูไม่ไดเ้ป็นเพยีงผูส้อน แต่ตอ้งเป็น 
ผูท้ี่สามารถชีแ้นะดว้ย 
- ครูไม่ไดม้ีหนา้ที่สอนอยา่งเดียว แต่
ตอ้งมกีารพฒันาเด็กรอบดา้น 
- ครูตอ้งรูว้่าเด็กตอ้งไดร้บัการดแูล
ความปลอดภยัของเรื่องอะไรบา้ง 
- ครูเป็นนกัประเมินสามารถประเมิน
แววของเด็ก 
- ตอ้งใหค้รูฝึกกบัปัญหาสถานการณ ์
ที่เกิดขึน้จรงิกบัเด็กแต่ละคน 
- ครูสรา้งสถานการณจ์รงิที่เกิดขึน้
ภายในโรงเรยีน ใหใ้กลเ้คยีงกบัชวีิต
จรงิ ๆ ที่ตอ้งออกไปใชช้ีวิตขา้งนอก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.3 ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ 

- การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
- การเป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง 
หมายความวา่ มีความคดิแยกแยะ
ความดี ไม่ดีได ้ในบรบิทของพืน้ฐาน
ของวฒันธรรมองคก์ร 
- พลเมืองที่เขม้แขง็ อีกความหมายวา่ 
เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือและมจีิตอาสา 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีค าสั่ง 
- มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา 
- สรา้งปลกุจติส านึกครูตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เรื่องการใชจ้า่ย ฟุ่ มเฟือยมาก  
เป็นหนีม้าก ไมม่ีวินยัทางการเงิน 
- มมุมองหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของรชักาลที่ 9 
- ตอ้งมวีินยัในการด ารงชีพ 
- การพฒันาในช่วงเวลาสัน้ ๆของครู
ผูช้่วย ใหไ้ปเรยีนครูในเรื่องหลาย ๆส่ิง
หลาย ๆอย่าง ในเรื่องของการครองตน 
ครองคน ครองงาน 
- อีกตวัหน่ึงที่เขาสะทอ้นมาในตวัของ
ครูผูช้่วยในเรื่องของ เด็ก Gen Y  
มีความเป็นตวัเองค่อนขา้งสงู 
- ท าตามหนา้ที่ โรงเรียน ใหจ้บัเกณฑ์
และปฏิบตัิหนา้ที่มาผสมผสาน 

  1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีจรรยาบรรณ มคีวามรกั และความ
ศรทัธาในวิชาชีพครู  
  2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มี
ทกัษะในการครองตน ครองคน และ
ครองงาน เป็นผูม้ีวิสยัทศันก์วา้งไกล 
และยอมรบัความคิดเห็นที่แตกตา่ง 
  3) สถานศกึษาควรสรา้งความตระหนกั
ใหค้รูใหม่มีวินยัทางการเงินและ 
การด ารงชวีิต 
  4) สถานศกึษาควรจดัประสบการณใ์ห้
ครูใหม่มคีวามรูค้วามสามารถในการ
บรหิารจดัการในชัน้เรียน 
  5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่
หมั่นศกึษาคน้ควา้ องคค์วามรูใ้หม่ ๆ 
เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
  6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม ่
มีความรูใ้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน และ 
มีผลงานการวิจยัอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 
1 เรื่อง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.3 ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ (ต่อ) 

- ครูบรรจใุหม่ตอ้งศกึษาคน้ควา้เนือ้หา
เพ่ิมเติม เช่น แบบประเมินพฤติกรรมในเด็ก 
(The Strengths and Difficulties 
Questionnaire : SDQ) 
- ครูบรรจใุหม่จะมีความรูใ้นเรื่องจิตวิทยา 
การวิจยั 
- น ามาปรบัพฒันากบัตนเอง ส่งผลต่อการ
พฒันาการศกึษาเป็นไปไดอ้ย่างยั่งยืน 
- ครูตอ้งมีลกัษณะความรูใ้นเนือ้หาผนวกวิธี
สอนและเทคโนโลยี (Technological 
pedagogical content knowledge : TPCK) 
- ครูรุน่ใหม่เป็นตวัเชื่อมโยงในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยีมาใชก้บัการจดัการเรียนการสอน 
- ครูมีคณุภาพในดา้นภาษาไทย 
- ครูบรรจใุหม่ทกุคนตอ้งมีภาษาองักฤษ มี 
Digital literacy มีความรูพ้ืน้ฐานภาษาไทย 
ตามวิชาชีพ 
- การสอนความฉลาดทางดิจิทลั และครูก็
ตอ้งเรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีเช่นกนั 
- การใชภ้าษาไทยในตรงนีน้่าจะเกี่ยวกบั
จริยธรรมดว้ย การใชภ้าษาไทย การเกบ็
อารมณข์องเขา 
- เนน้ทางดา้นดิจิทลั และเรื่องของ
ภาษาองักฤษ 
- ที่ส  าคญัมีความรูท้างดา้นเทคโนโลยี ซึ่งจะ
สามารถท าหนา้ที่ของตวัเองไดอ้ย่างเต็ม
ศกัยภาพได ้
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.3 ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ (ต่อ) 

- ครูบรรจเุขา้มาใหมม่ีความสามารถ
ส่ือสารไดอ้ย่างนอ้ย 2 ภาษา
เช่นเดียวกบัโรงเรียนท่ีเป็น
มาตรฐานสากล 
- เรื่องของการส่ือสาร 
- การวดัแววความเป็นครู 
- พืน้ฐานการจดัการปรบัตวัของตวัเอง 
- ครูสมยัใหม่มีหนา้ตา บคุลิกภาพ 
รายละเอียดปฏิบตัิอยา่งไร เขาตอ้งไป
สืบคน้ เตรียมความพรอ้มก่อนการ
ประเมิน ใหห้วัหนา้ชื่นชมนอ้ง  
ก่อน และใหร้ายงานรายละเอยีด 
การปฏิบตัิงานตามก าหนด 
- โดยเฉพาะบคุลิกภาพของคณุครู 
ต่าง ๆ กเ็ป็นเรื่องที่ส  าคญั 
- เรื่องของศีลธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณความเป็นครู 
- ครูบรรจใุหม่ควรเรียนรูค้  าวา่ “ครู” 
เริ่มจากการมใีจรกัในวชิาชีพครูเป็น
เรื่องส าคญั 
- เนน้ความเป็นครูและจติวิญญาณ 
มีความรกัในวชิาชีพครู ก็จะส่งผลใหม้ี
ความรู ้ความซื่อสตัย ์มีความยตุธิรรม 
มีความเสียสละ และมีวิสยัทศัน ์
ในมมุมองโลกในแง่ด ี

 



  169 

ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.3 ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ (ต่อ) 

- การท่ีเราจะดไูดว้า่ครูคนใดจะมี 
จิตวิญญาณความเป็นครูมากนอ้ย
เพียงใด ดไูดจ้ากการเป็นครูที่ปรกึษาที่
ดแูลเอาใจใส่เดก็นกัเรยีน สามารถช่วย
แกปั้ญหาใหก้บัเด็กนกัเรียนไดห้รือไม่ 
- “จิตวิญญาณความเป็นครู” 
- เรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู 
- ปัจจบุนัการเป็นครูตอ้งเป็นดว้ยจิต
วิญญาณ ตอ้งมกีารฝังลกึในจติใจ  
ตอ้งมคีวามเมตตากรุณาต่อศษิย ์ 
ตอ้งมคีวามรกัในวชิาชีพครูจรงิ ๆ 
- ที่ส าคญัตอ้งมจีรรยาบรรณ ความ
ประพฤติ คณุลกัษณะเฉพาะของครู 
- ใหค้รูผูช้ว่ยใชช้วีิตในโรงเรียนอยู่
รว่มกบัเพื่อนรว่มงาน และนกัเรียนได้
อย่างมีความสขุ อยากใหย้ดึใชห้ลกั  
3 ครอง 
- ตอ้งเกิดความรกัความศรทัธา ต่อ
ตนเอง นกัเรียน และสถาบนัของตนเอง 
ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัอกีส่วนหน่ึงในการ
เป็นครูผูช้่วย 
- คณุธรรม จรยิธรรม ตอ้งตระหนกั
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
- ครูรุน่ใหมค่วรใสใ่จในเรื่องคณุธรรม 
จรยิธรรมของครู 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
4. ระบบการสะท้อน
ตนเอง 
  4.3 ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ (ต่อ) 

- ความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
ความซื่อสตัย ์สจุริตต่อองคก์รของตนเอง 
ความชื่อสตัยต์่อบทบาทหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อน 
- การปลกูฝังใหค้รูรุน่ใหม่รกัในอาชีพ เนน้
ในเรื่องของคณุธรรม จริยธรรมวิชาชีพครู 
และการพดูจากบันักเรียน อยากจะใหค้รู
พดูจากบันักเรียนใหไ้พเราะถูกตอ้ง 
- เนน้ย า้ในเรื่องของคณุธรรม จริยธรรม
วิชาชีพของครู 

 

5. ระบบการอ านวยการ 
  5.1 การวางแผน 

- การเตรียมความพรอ้มใหก้บัครูบรรจุ
ใหม่ เริ่มตัง้แต่วนัท่ีเขา้มาอยู่ในโรงเรียน 
ทางโรงเรียนก็มีการจัดอบรมในเรื่อง
วฒันธรรมของโรงเรียน  
มีการปลกูฝังจากรุน่พี่ใหร้กัโรงเรียน  
รกัในอาชีพครู 
- สรา้งแนวปฏิบตัิใหค้รูผูช้่วยไดส้ิ่งท่ีเกิด
ประโยชนท์ัง้ต่อตนเอง และ
สภาพแวดลอ้ม 
- ผูอ้  านวยการตอ้งมีการเรียกประชุมครูพี่
เลีย้งเพื่อวางกฎเกณฑก์ารประเมินครู
ผูช้่วยตามที่ สพฐ.ก าหนด 
- แผนพฒันาการศกึษาควรมาจาก
แนวคิดของผูบ้ริหารและตอ้งมาจาก
แนวคิดของครูดว้ย 
- เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในเรื่อง 

  1) สถานศกึษาควรก าหนดเป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ และตวัชีว้ดัที่ใช้
ในการพฒันาครูใหม่อย่างเป็นรูปธรรม
ชดัเจน 
  2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและ
แนะน าครูใหม่ในการเตรียมการประเมิน 
และพฒันาตนเอง 
  3) สถานศกึษาควรมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินครูใหม่ และแจง้
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถงึบทบาทหนา้ที่ 
  4) สถานศกึษาควรใหค้วามชว่ยเหลือ
ครูใหม่ดา้นตา่ง ๆ ตามที่ครูใหม่รอ้งขอ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
5. ระบบการอ านวยการ 
  5.1 การวางแผน (ต่อ) 

ของการวางแผนพฒันาขา้ราชการครูที่
อยู่ในความรบัผิดชอบทัง้ระบบ 
- ในเรื่องของกรรมการขัน้พืน้ฐาน ตอ้ง
เลือกบคุคลที่มคีวามรู ้มีความเขา้ใจ 
เป็นคนดี และสามารถกลา้พดูแนะน า
ในส่ิงที่ถกูตอ้งได ้ซึง่ไดร้บัคดัเลือกมา
จากโรงเรียน 
- เรื่องของทกัษะพิสยัในเรื่องของ
ความสามารถตา่ง ๆ ทางโรงเรียนก็จดั
ใหม้ีการพฒันา จดัอบรมทัง้ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

 

5. ระบบการอ านวยการ 
  5.2 การด าเนินการ 

- ควรมกีารจดัการอบรมในเรื่องของ
การพฒันาบคุลิกภาพของครูบรรจใุหม่ 
เรียนรูก้ารเป็นสภุาพบรุุษ  
การเป็นสภุาพสตร ี
- โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูบรรจใุหม่ได้
มีโอกาสไดล้งมือท าโครงการตา่ง ๆ 
หรือนวตักรรมตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การเรียนการสอน 
- มีวิธีการใหค้รูบรรจใุหม่ไดส้งัเกต 
การสอนของครูพี่เลีย้งก่อน 
- ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองฝ่ายตา่ง ๆ 
มีการตอ้นรบัใหเ้ขาเกิดความประทบัใจ 
เหมือนกบัเขาเป็นสมาชิกคนหน่ึงใน
ครอบครวั 

  1) สถานศกึษาควรจดัปฐมนิเทศครู
ใหม่เก่ียวกบัการรกัษาวินยั คณุธรรม 
จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
การด ารงชวีิตตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและ
แนะน าครูใหม่ในเรื่องการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
การบรหิารจดัการชัน้เรียน การจดั
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และ
ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 
  3) สถานศกึษาควรจดัคณะท างาน
นิเทศครูใหม่อยา่งตอ่เนื่อง เช่น  
การสงัเกตการสอน การเยี่ยมชัน้เรียน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
5. ระบบการอ านวยการ 
  5.2 การด าเนินการ (ต่อ) 

- วนัแรกที่เขาเขา้มาในโรงเรียนตอ้งมี
การปฐมนเิทศ มกีารแนะแนวเรื่อง 
ต่าง ๆ เช่นเปา้หมาย วิสยัทศัน ์ 
พนัธกิจของโรงเรียน และการพดูคยุให้
ก าลงัใจ 
- สนบัสนนุครูใหจ้ดัการเรียนการสอน
ไดอ้ย่างมีคณุภาพ 
- เรื่องของส่ือการสอนตา่ง ๆ ทาง
โรงเรียนก็ตอ้งเตรียมไวใ้หพ้รอ้มต่อ
ความตอ้งการ 
- การอบรม ใหค้วามรู ้สรา้งความ
ตระหนกั ในเรื่องงานตา่ง ๆ 
- ผูบ้รหิารก็ตอ้งมีบทบาทหนา้ที่เป็น
แบบอย่างหรือตวัอย่างที่ดีใหก้บัครู
บรรจใุหม่ได ้
- การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู ้อยากใหเ้ชิญวิทยากรที่จบหรือ
ท างานตรงสายงานนัน้โดยตรง 
- ด าเนินการท า MOU กบั 
มหาวิทยาลยัที่ใกลส้ถานศกึษา หรือ
ก าหนดโดยเขตพืน้ท่ีบรกิาร 
- การเริม่ตน้การเตรียมความพรอ้มคือ
การประชมุ 
- เรื่องของการสรา้งขวญัและก าลงัใจ
ใหก้บัครูบรรจใุหม ่

หรืออื่น ๆ 
  4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้
รว่มประชมุ อบรม สมัมนา และ
การศกึษาดงูานอยา่งต่อเนื่อง 
  5) สถานศกึษาควรมีแนวปฏิบตักิาร
ประเมินครูใหม่ใหค้ณะกรรมการ
ประเมินทราบ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
5. ระบบการอ านวยการ 
  5.2 การด าเนินการ (ต่อ) 

- โรงเรียน สถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง  
ตอ้งมอบประสบการณใ์หอ้ย่างเต็ม
ศกัยภาพ 
- ตอ้งไดร้บัการอบรมในเรื่องความเป็น
ครู การดแูลเด็กนกัเรียน 
- การพฒันาครู ตอ้งใหเ้รียนรูน้วตักรรม
ใหม่ ๆ ดว้ย เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันา
โรงเรียนของเขา 
- มีการปลกูฝังในเรื่องของการมีวนิยั 
คณุธรรม จรยิธรรมที่ค่อนขา้งสงู 
ควบคูก่บัวิชาครู 
- ตอ้งเพิ่มในเรื่องของจติวิญญาณ
ความเป็นครูเขา้ไปดว้ย 
- อยากใหค้รูรุน่ใหม่ไดร้บัการอบรมใน
เรื่องของคณุธรรม จรรยาบรรณ 10 ขอ้ 
โดยเฉพาะในเรื่องของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ ์
- พฒันาอบรมวฒันธรรมขององคก์ร 
- จดัสรรครูผูช้่วยส่วนหนึ่งใหไ้ดร้บัการ
แลกเปล่ียนความรูป้ระสบการณใ์น
โรงเรียนอื่น ๆ ในบรบิทต่าง ๆ ถือว่า
เป็นประสบการณท์ี่ดีส  าหรบัครูผูช้่วย 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
5. ระบบการอ านวยการ 
  5.3 การตรวจสอบ 

- ระยะเวลาการประเมินความพรอ้ม
ของครูผูช้ว่ย ผมวา่ทางโรงเรียนตอ้งมี
ความจรงิจงัมากกว่านี ้
- มีระบบการนิเทศอยา่งใกลช้ดิ ควรมี
การท าอย่างจรงิจงัส าหรบัครูบรรจใุหม่
จะตอ้งผา่นการนิเทศและครูพี่เลีย้งท า
หนา้ที่ในการแนะน าทัง้ดา้นการจดัการ
เรียนการสอนและการใชช้วีิตใน
โรงเรียน 
- ระบบการจดัการเรียนการสอนในเรื่อง
การบรหิาร 4 กลุ่มงาน อยากจะให ้
นอ้ง ๆ ที่เพิ่งบรรจมุาไดม้ีโอกาสได้
พฒันา ปรบัปรุงตวัเองในการประเมิน
ครัง้แรกในรอบ 4 เดือน 
- การประเมินครูสองอย่างที่จ  าเป็น คือ 
หน่ึง ภาษาองักฤษที่ใชเ้รียนรูใ้น
ชีวิตประจ าวนั การจดัการเรียนการสอน 
การใชภ้าษาองักฤษในการท างาน และ
สอง ความฉลาดทางดจิิทลั Digital 
Literacy 
- ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ หรือ “การ
ส่ือสาร” ในองคก์รระหวา่งคนรุน่เก่า
และคนรุน่ใหม ่

  1) สถานศกึษาควรมีระบบการติดตาม
ครูใหม่ที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
  2) สถานศกึษาควรสรา้งแรงจงูใจ 
เชิงบวก เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ 
ครูใหม ่
  3) สถานศกึษาควรมอบหมายใหฝ่้าย
วิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
และครูพี่เลีย้ง เป็นผูแ้นะน าควบคมุดแูล
การท างานของครูใหม่ 
  4) สถานศกึษาควรแจง้หลกัเกณฑ ์
การประเมินโดยคณะกรรมการใหค้รู
ใหม่ทราบ เพื่อจะไดเ้ตรียมตวั เตรียม
เอกสาร ผลงาน และน าเสนอไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 
  5) คณะกรรมการผูป้ระเมินควรสรุปผล
การประเมิน และใหค้  าปรกึษาแนะน า 
บอกจดุเด่น จดุที่ควรพฒันา หรือ
ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ แก่ครูใหม ่
  6) สถานศกึษาควรใชว้ิธีการประเมิน
ครูใหม่ที่หลากหลาย จากการสงัเกต 
การสมัภาษณ ์การดผูลงานการสอน 
การเขา้รว่มกิจกรรม ฯลฯ ของครูใหม่ 
  7) สถานศกึษาควรเปิดโอกาสใหค้รู
ใหม่ไดช้ีแ้จงปัญหาหรืออปุสรรค 
ที่เกิดขึน้ เพื่อรว่มแกปั้ญหาและหา
แนวทางในการชว่ยเหลือ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ระบบการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา 
ครูใหม่ทีไ่ด้จาก 

การทบทวนวรรณกรรม 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบที ่1 

ระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่  

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ทีส่ังเคราะหเ์พื่อน าไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพือ่สัมภาษณ ์

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเดิมในรอบที ่2 
5. ระบบการอ านวยการ 
  5.4 การปรบัปรุง
ด าเนินการใหเ้หมาะสม 

- เนน้ในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูใหม้ากขึน้กว่าเดมิ 

- ผูท้รงคณุวฒุิที่เป็นครูที่มคีวามรู ้
ประสบการณใ์นเรื่องการสอนจรงิ ๆ 
การประเมินก็จะมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
- ครูพี่เลีย้งมีทัง้ 2 แบบ ครูพี่เลีย้งรุน่
อาวโุส และครูพี่เลีย้งที่อายไุล่เล่ียกนั 
เป็นมมุมองที่น่าจะใหม้ีและเกิดขึน้ใหม่ 
- อยากใหม้เีพิ่มเติมนอกจากครูพี่เลีย้ง
รุน่อาวโุส ท่ีแต่งตัง้ไวอ้ยู่แลว้ ใหเ้พิ่มครู
พี่เลีย้งรุน่ใกลเ้คยีงกนั 
- โรงเรียนกจ็ะมีการปลกูฝังใหร้กัใน
องคก์ร เรียนรูว้ฒันธรรมในองคก์ร  
มีการจดักจิกรรม ทศันศกึษา เพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธท์ี่ดใีนองคก์ร 
- เพราะมีการเอาปัญหาของเดก็
นกัเรียนแต่ละคนมาพฒันาครูให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีความสขุ 

  1) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและ
แนะน าครูใหม่ในการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการสอนงาน
และนเิทศงาน 
  2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ได้
ท างานตรงตามความรู ้ความสามารถ 
หรือความถนดัอย่างเตม็ศกัยภาพ 
  3) สถานศกึษาควรพฒันาใหค้รูใหม่มี
ความกา้วหนา้ทางดา้นวิชาชีพ และเห็น
แนวทางความเจรญิกา้วหนา้ 
  4) สถานศกึษาควรปรบัเปล่ียนเจตคติ
ของครูใหม่ ในการท างานรว่มกับครู
อาวโุสไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
  5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ 
ใชค้วามรู ้ความสามารถที่มีอยูเ่ตม็
ศกัยภาพ ใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย 
  6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ได้
พฒันาตนเอง เก่ียวกบัจติวิทยาและการ
ท าวิจยั เพื่อน าผลมาใชพ้ฒันาการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7) สถานศกึษาควรแนะน าใหค้รูใหม่น า
ผลที่ไดจ้ากการประเมินไปปรบัปรุง
พฒันาใหด้ีขึน้ 
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ตอนที ่2 ผลการหาแนวโน้มของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน เชิงลึกในรอบที่  1 มาวิเคราะห ์
สังเคราะห์เนื ้อหา โดยจัดหมวดหมู่เพื่อหาสาระในลักษณะเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน แล้วน ามาสรา้ง
แบบสอบถามทั้ง 5 ระบบ และแต่ละระบบแยกเป็นรายด้าน น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ  
อีกชุดหนึ่ งจ านวน 5 คน ป ร ะ ก อบด ้ว ย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรการศึกษา  
จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย จ านวน 1 คน และผูเ้ชี่ยวชาญด้านความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหา จ านวน 2 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ทัง้ 17 คนแสดงความคิดเห็นและใหร้ะดบัความส าคญัของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา
ครูใหม่ ส  าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในรอบที่ 2 ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 17 คน มีความเห็นตรงกันว่า 
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามประเด็นดังกล่าวอยู่ ในระดับมากที่ สุด โดยไม่มี การปรับปรุงแก้ไขข้อรายการ  
จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามในรอบที่ 3 ให้ผู ้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ยืนยันความคิดเห็น 
อีกครั้งหนึ่ง โดยการหาต าแหน่งค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ปรากฏแนวโน้ม 
ของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาค รูใหม่  ส  าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ผลการหาแนวโน้มของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ส  าหรับสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน และผลการหาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ส  าหรบัสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

2.1 แนวโนม้ของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ส  าหรบัสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน ได้แก่ ระบบครูพี่เลีย้ง ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ระบบการสะทอ้น
ตนเอง และระบบการอ านวยการ จ าแนกตามระบบและรายดา้น เรียงความส าคัญตามค่ามัธยฐาน
สงูสดุ ดงัตารางที่ 3-7 

ตาราง 3 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคญัของระบบครูพี่เลีย้ง 

ระบบครูพ่ีเลีย้ง Md IR ระดับความส าคัญ 

ดา้นอารมณ ์ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

ดา้นสว่นตวั 5.00 1.00 มากที่สดุ 

ดา้นสงัคม 5.00 1.00 มากที่สดุ 

ดา้นวิชาชีพ 4.98 0.50 มากที่สดุ 
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ ที่มีค่ามธัยฐาน
เท่ากับ 5.00 ได้แก่ ด้านอารมณ์ (Md=5.00, IR=0.50) รองลงมาด้านส่วนตัวและด้านสังคม 
(Md=5.00, IR=1.00) ส่วนด้านวิชาชีพ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  
ที่มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.98 โดยองคป์ระกอบทกุดา้นกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ตาราง 4 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคญัของระบบผูเ้ชี่ยวชาญ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ Md IR ระดับความส าคัญ 

การใหค้ าแนะน าจากภายนอก 5.00 1.00 มากที่สดุ 

การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ 4.50 1.00 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ ที่มีค่ามธัยฐาน
เท่ ากั บ  5.00 ได้ แ ก่  ก า ร ให้ ค า แ น ะน า จ ากภ ายนอก  (Md=5.00, IR=1.00) รอ งล งม า 
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุด ที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.50 ได้แก่ การสรา้ง 
การเข้าถึงความเชี่ยวชาญ (Md=4.50, IR=1.00) โดยองค์ประกอบทุกด้านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั  

ตาราง 5 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคญัของระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ 

ระบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ Md IR ระดับความส าคัญ 

การสรา้งเครือข่ายภายใน 5.00 0.00 มากที่สดุ 

การสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 5.00 1.00 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ ที่มีค่ามธัยฐาน
เท่ากับ 5.00 ไดแ้ก่ การสรา้งเครือข่ายภายใน (Md=5.00, IR=0.00) รองลงมาการสรา้งเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียน (Md=5.00, IR=1.00) โดยองคป์ระกอบทุกดา้นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนั  
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ตาราง 6 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคญัของระบบการสะทอ้นตนเอง 

ระบบการสะท้อนตนเอง Md IR ระดับความส าคัญ 

การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความ
ต่อเนื่องของการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สดุ 

ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 5.00 0.25 มากที่สดุ 

การสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองใน
ระดบัสงู 

5.00 0.50 มากที่สดุ 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ ที่มีค่ามธัยฐาน
เท่ากับ 5.00 ได้แก่ การสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา (Md=5.00, 
IR=0.00) รองลงมาคือ ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ (Md=5.00, IR=0.25) และการสะทอ้นการเรียนรู้
ของตนเองในระดับสูง  (Md=5.00, IR=0.50) โดยองค์ประกอบทุกด้านกลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ตาราง 7 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคญัของระบบการอ านวยการ 

ระบบการอ านวยการ Md IR ระดับความส าคัญ 

การด าเนินการ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

การตรวจสอบ 5.00 0.50 มากที่สดุ 

การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 5.00 0.50 มากที่สดุ 

การวางแผน 5.00 1.00 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ ที่มีค่ามธัยฐาน
เท่ากับ 5.00 ไดแ้ก่ การด าเนินการ การตรวจสอบ และการปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 
(Md=5.00, IR=0.50) รองลงมาคือ การวางแผน กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ 
(Md=5.00, IR=1.00) โดยองคป์ระกอบทกุดา้นกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 
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2.2 ผลการหาแนวโน้มของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ระบบครูพี่เลีย้ง ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ  
ระบบการสะท้อนตนเอง และระบบการอ านวยการ จ าแนกตามรายด้านและรายข้อค าถาม 
เรียงความส าคญัตามค่ามธัยฐานสงูสดุ  

2.2.1 ระบบครูพี่เลีย้ง จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นส่วนตัว 5 ขอ้รายการ 
ดา้นอารมณ์ 5 ขอ้รายการ ด้านสังคม 6 ขอ้รายการ และดา้นวิชาชีพ 6 ข้อรายการ รวมจ านวน  
22 ขอ้รายการ ดงัตารางที่ 8-11 

ตาราง 8 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับความส าคัญของระบบครูพี่ เลี ้ยง 
ในดา้นอารมณ ์

ระบบครูพ่ีเลีย้ง 
ด้านอารมณ ์

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าพฤติกรรมทางดา้นอารมณ ์
ในเชิงบวกใหแ้ก่ครูใหม่ ยิม้แยม้ แจ่มใส แสดงออกในทางที่ถกูตอ้ง  
และรูจ้กัใชเ้หตผุลมากกว่าใชอ้ารมณเ์มื่อมีความเห็นต่าง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ีความรกั และเมตตาต่อนกัเรียน
ทกุคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้งสรา้งแรงจงูใจเชิงบวกใหก้บัครูใหม่  
ดว้ยการยกย่อง หรือชมเชยเมื่อท าความดี  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรสนับสนุนใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสริมใหค้รูใหม่มีน า้ใจท่ีดีงามต่อ
นกัเรียน เพื่อนรว่มงาน และบคุคลทั่วไป 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสริมใหค้รูใหม่กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
ถกูตอ้งตามกาลเทศะ และมีอารมณข์นั  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่  8 พบว่า  กลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่ สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 2 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรส่ง เสริม ให้ค รูพี่ เลี ้ยงแนะน าพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ใน เชิ งบวกให้แก่ค รูใหม่   
ยิม้แยม้ แจ่มใส แสดงออกในทางที่ถูกตอ้ง และรูจ้ักใชเ้หตุผลมากกว่าใชอ้ารมณ์เมื่อมีความเห็น
ต่าง และ 2) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ีความรกั และเมตตาต่อนกัเรียนทกุคน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  รองลงมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 2 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.50) ไดแ้ก่ 3) สถานศึกษา
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ควรส่งเสริมให้ครูพี่ เลี ้ยงสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับ  ครูใหม่ ด้วยการยกย่อง หรือชมเชย 
เมื่อท าความดี และ 4) สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูพี่เลีย้งส่งเสริมใหค้รูใหม่มีน า้ใจที่ดีงาม  
ต่อนกัเรียน เพื่อนรว่มงาน และบคุคลทั่วไป  

ตาราง 9 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับความส าคัญของระบบครูพี่ เลี ้ยง 
ในดา้นสว่นตวั 

ระบบครูพ่ีเลีย้ง 
ด้านส่วนตัว 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลีย้งท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน 
การเสียสละ และการถ่ายทอดความรู ้

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลีย้งท่ีสามารถใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่เก่ียวกบั
การท างาน และการจดัการเรียนการสอนได ้

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรตอ้งส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้งปลกูฝังในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จิตวิญญาณความเป็นครู วินยั กิริยามารยาท และการแต่งกายใหแ้ก่ครูใหม่ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลีย้งทีม่ีมนษุยสมัพนัธแ์ละเป็นบคุคลที่ไดร้บัการ
ยอมรบัจากครูใหม่ 

4.00 1.00 มาก 

5) สถานศึกษาควรสนับสนุนใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสริมแนวคิดใหก้ับครูใหม่ในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.00 1.00 มาก 

จากตารางที่  9 พบว่า กลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่ สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 3 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=1.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรจัดครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ และการถ่ายทอด
ความรู ้ 2) สถานศึกษาควรจัดครูพี่ เลี ้ยงที่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าครูใหม่เก่ียวกับ  
การท างาน และการจัดการเรียนการสอนได้ และ  3) สถานศึกษาควรต้องส่งเสริมให้ครูพี่ เลีย้ง
ปลูกฝังในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู วินัย กิริยามารยาท และ  
การแต่งกายให้แก่ครูใหม่ รองลงมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีจ านวน 2 ข้อรายการ (Md=4.00, IR=1.00) คือ 4) สถานศึกษา 

ควรจัดครูพี่ เลี ้ยงที่ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นบุคคลที่ ได้รับการยอมรับจากครูใหม่  และ   

5) สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูพี่ เลีย้งส่งเสริมแนวคิดให้กับครูใหม่ในเรื่องการด าเนินชีวิต  

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



  181 

ตาราง 10 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับความส าคัญของระบบครูพี่ เลีย้ง 
ในดา้นสงัคม 

ระบบครูพ่ีเลีย้ง 
ด้านสังคม 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกบัวฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในองคก์ร  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกบัการวางตวั และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศกึษาและชมุชนทอ้งถิ่น  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าอบรมครูใหม่ใหม้ีความรบัผิดชอบต่อ
หนา้ท่ี ต่อส่วนรวม มีความซื่อสตัยต์่อองคก์ร  และตอ่บทบาทหนา้ท่ีของครูผูส้อน  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อ
ช่วยเหลืองานในสถานศึกษา ชมุชนทอ้งถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้งสนบัสนุนใหค้รูใหม่ท างานเป็นทีม แสดง
ความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์และท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) สถานศึกษาควรจัดใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่เขา้ร่วมกิจกรรม และประเพณีของ
ชมุชนทอ้งถิ่น และสงัคมส่วนรวม  

4.00 0.50 มาก 

จากตารางที่  10 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 5 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=1.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรให้ค รูพี่ เลี ้ย งแนะน าค รูใหม่ เ ก่ี ย วกับ วัฒ นธรรม  และขนบธรรม เนี ยมป ระ เพ ณี  
ในองคก์ร 2) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกับการวางตัว และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 3) สถานศึกษาควรให้ครูพี่ เลี ้ยงแนะน าอบรมครูใหม่ 
ให้มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อส่วนรวม มีความซื่อสัตยต่์อองค์กร และต่อบทบาทหน้าที่  
ของครูผู ้สอน  4) สถานศึกษาควรให้ครูพี่ เลีย้งแนะน าครูใหม่ให้มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา  
เพื่อช่วยเหลืองานในสถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง  ๆ และ 5) สถานศึกษา 
ควรส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้งสนับสนุนใหค้รูใหม่ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์  
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ รองลงมากลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ที่ สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  มี จ านวน  1 ข้อรายการ (Md=4.00, IR=0.50) คือ   
6) สถานศึกษาควรจัดให้ครูพี่ เลีย้งพาครูใหม่เข้าร่วมกิจกรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  
และสงัคมสว่นรวม 
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ตาราง 11 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับความส าคัญของระบบครูพี่ เลีย้ง 
ในดา้นวิชาชีพ 

ระบบครูพ่ีเลีย้ง 
ด้านวิชาชีพ 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งนิเทศการเรียนการสอนของครูใหม่ 
แบบกลัยาณมิตร  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งเปิดโอกาสใหค้รูใหม่สงัเกตการสอนของ
ครูพี่เลีย้ง หรือครูท่านอื่น ๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอนก่อน  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลีย้งท่ีมีประสบการณ ์มีเทคนิคการจดัการเรียน 
การสอนท่ีดี มีความรู ้ความสามารถสงูกว่า หรือใกลเ้คียงกบัครูใหม่ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งช่วยเหลือและสอนงานครูใหม่ตามภาระ
งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสริมสนบัสนนุใหค้รูใหม่มีความรูใ้นศาสตรก์าร
สอนในศตวรรษท่ี 21 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) สถานศึกษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่ไปศกึษาดงูานของครูตน้แบบ
หรืออยู่รว่มกบัครูตน้แบบ เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์าประยกุตใ์ช้ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่  11 พบว่า กลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญ ให้ความส าคัญ ระดับมากที่ สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 1 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรก าหนดให้ครูพี่ เลี ้ยงนิ เทศการเรียนการสอนของครูใหม่แบบกัลยาณมิตร  รองลงมา 
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั มีจ านวน 1 ขอ้
รายการ (Md=5.00, IR=0.50) คือ 2) สถานศึกษาควรก าหนดให้ครูพี่เลีย้งเปิดโอกาสใหค้รูใหม่
สงัเกตการสอนของครูพี่เลีย้ง หรือครูท่านอ่ืน ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนก่อน  
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2.2.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 2 ดา้น ประกอบดว้ย การสรา้งการเขา้ถึงความ 
เชี่ยวชาญ 6 ข้อรายการ และการให้ค าแนะน าจากภายนอก 7 ข้อรายการ รวมจ านวน 13 ข้อ
รายการ ดงัตารางที่ 12-13 

ตาราง 12 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และระดับความส าคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ 
ในการสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาตอ้งจดัใหค้รูใหม่สามารถขบัเคลื่อน
หอ้งเรียนไดอ้ย่างมีคณุภาพ  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2) ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรจดัใหค้รูใหม่ฝึกประสบการณใ์น
สถานศึกษาก่อนไดร้บัการบรรจหุรือแต่งตัง้  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรเขา้มามีการก าหนดแผนงานพฒันาครูใหม่ มาตรฐานวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องและชดัเจน  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) ก.ค.ศ. หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา ควรมีแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ท่ี
สนบัสนุนใหค้รูใหม่สามารถเขา้ถึงการจดัการเรียนการสอน  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) ก.ค.ศ. และเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรปรบัปรุงระบบการประเมินครูใหม่  
โดยใหม้ีครูแกนน า หรือครูมืออาชีพ เขา้มารว่มเป็นกรรมการประเมิน  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) ผูบ้ริหารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
และประเมินผลครูใหม่อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเน่ือง  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่  12 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อรายการ (Md=5.00, IR=1.00) ได้แก่  1) เขตพื ้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษาต้องจัดให้ครูใหม่สามารถขับเคลื่อนห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  2) ก.ค.ศ.หรือเขตพื ้นที่
การศึกษาควรจัดใหค้รูใหม่ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาก่อนไดร้บัการบรรจุหรือแต่งตั้ง 3) สถานศึกษา
ควรเขา้มามีการก าหนดแผนงานพัฒนาครูใหม่ มาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและชัดเจน  4) ก.ค.ศ. หรือ
เขตพืน้ที่การศึกษา ควรมีแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ที่สนบัสนุนใหค้รูใหม่สามารถเขา้ถึงการจดัการเรียน
การสอน  5) ก.ค.ศ. และเขตพืน้ที่การศึกษาควรปรบัปรุงระบบการประเมินครูใหม่ โดยใหม้ีครูแกนน า หรือ 
ครูมืออาชีพ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการประเมิน และ 6) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ ดี  
มีแผนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลครูใหม่อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง  
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ตาราง 13 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และระดับความส าคัญของระบบผู้เชี่ยวชาญ  
ในการใหค้ าแนะน าจากภายนอก 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
การให้ค าแนะน าจากภายนอก 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรมีการพฒันาครูใหม่อย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้นสมรรถนะ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณ ครู วินยั การออกแบบการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล 
โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

2) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และ
ศกึษานิเทศก ์ควรมีการพฒันาครูใหม่ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างต่อเนื่อง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ  
ตรงตามสาขามารว่มพฒันา และรว่มเป็นกรรมการประเมินครูใหม่ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรใหค้รูใหม่ไปศกึษาดงูานในสถานศึกษาอื่น ๆ  
เพื่อน าความรูป้ระสบการณท่ี์ไดร้บัมาพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรน าภมูิปัญญา หรือปราชญท์อ้งถิ่น มาใหค้วามรูแ้ก่ครูใหม่ 
โดยใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวิชาที่ครูใหม่สอน  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) เขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศึกษาควรจดัท าหลกัสตูร 3-5 วนั  
เพื่อพฒันาครูใหม่และใหค้รูใหม่ท ากิจกรรมรว่มกนั เพื่อสรา้งความคุน้เคย  

4.00 1.00 มาก 

7) สถานศึกษาควรจัดท าขอ้ตกลงกับมหาวิทยาลยัในเขตพืน้ท่ีเขา้มามี 
ส่วนรว่มใหค้  าปรกึษา และแนะน าพฒันาครูใหม่ 

4.00 1.00 มาก 

จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคัญในระดบัมากที่สดุและมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกัน มีจ านวน 1 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.50) ไดแ้ก่ 1) เขตพืน้ที่การศึกษาควรมีการพัฒนา 
ครูใหม่อย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้นสมรรถนะวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู วินยั การออกแบบการเรียนรู ้การวดัและ
ประเมินผล โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง รองลงมากลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ
และมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มีจ านวน 4 ข้อรายการ (Md=5.00, IR=1.00) ได้แก่ 2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ควรมีการพัฒนาครูใหม่ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่ อง 3) สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้ 
ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขามาร่วมพัฒนา และร่วมเป็นกรรมการประเมินครูใหม่  4) สถานศึกษาควรให้
ครูใหม่ไปศกึษาดงูานในสถานศึกษาอ่ืน ๆ  เพื่อน าความรูป้ระสบการณท์ี่ไดร้บัมาพฒันาตนเอง และพฒันา
วิชาชีพ  และ 5) สถานศึกษาควรน าภูมิ ปัญญา หรือปราชญ์ ท้องถิ่ น มาให้ความรู้แก่ครูใหม่  
โดยใหส้อดคลอ้งกบักลุม่วิชาที่ครูใหม่สอน  
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2.2.3 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ จ านวน 2 ดา้น ประกอบดว้ย การสรา้งเครือข่าย
ภายใน 5 ขอ้รายการ และการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 5 ขอ้รายการ รวมจ านวน 10 ข้อ
รายการ ดงัตารางที่ 14-15 

ตาราง 14 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคญัของระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ 
ในการสรา้งเครือข่ายภายใน 

ระบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
การสร้างเครือข่ายภายใน 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรพฒันาครูใหม่โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรพฒันาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัชมุชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) ใหแ้ก่ครูใหม่ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรมีการท างานเป็นทีมเพื่อเป็นการสรา้งเครือข่าย และความ
สามคัคีในหมู่คณะ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

4) ผูบ้ริหารสถานศกึษา ฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
รว่มนิเทศครูใหม่ทัง้ดา้นการเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบตัิตน 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรจัดครูท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้น ใหก้ารช่วยเหลือ ปรกึษา และแนะน าครูใหม่ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่  14 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 3 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรพัฒนาครูใหม่โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 2) สถานศึกษาควรพัฒนาองคค์วามรูเ้ก่ียวกับชุมชน 
แห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ให้แก่ครูใหม่ และ 3) สถานศึกษาควรมีการท างานเป็นทีม 
เพื่อเป็นการสรา้งเครือข่าย และความสามคัคีในหมู่คณะ รองลงมากลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญั
ในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั มีจ านวน 2 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.50) 
ไดแ้ก่ 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ร่วมนิเทศครูใหม่ 
ทั้งด้านการเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบัติตน   5) สถานศึกษาควรจัดครูที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ใหก้ารช่วยเหลือ ปรกึษา และแนะน าครูใหม่  
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ตาราง 15 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคญัของระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ
ในการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

ระบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดศ้กึษาดงูานของครูตน้แบบ หรือครูดีเด่น
จากสถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรู ้และประสบการณม์าใชไ้ดจ้ริง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่เป็นเครือข่ายกบัครูในสถานศึกษา 
อื่น ๆ ภายในสหวิทยาเขตหรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหม่ใหเ้ขา้รว่มประชมุ อบรม สมัมนา  
ในหลกัสตูรต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหม่เขา้รว่มเป็นเครือข่ายกบัอาจารยห์รือบคุลากร
ทางการศกึษาในมหาวิทยาลยั  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานภายนอก 
ใหม้าแนะแนวทาง ใหค้  าปรกึษา และแนะน าแก่ครูใหม่ 

4.00 1.00 มาก 

จากตารางที่  15 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 4 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=1.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษาควรส่งเสริม
ให้ครูใหม่ได้ศึกษาดูงานของครูต้นแบบ หรือครูดีเด่นจากสถานศึกษาอ่ืน  ๆ เพื่อน าความรู ้ 
และประสบการณ์มาใช้ได้จริง  2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ค รูใหม่ เป็น เครือข่ายกับ 
ครูในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ภายในสหวิทยาเขตหรือเขตพืน้ที่การศึกษา 3) สถานศึกษาควรส่งเสริม 
ครูใหม่ใหเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ในหลกัสตูรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 
และ  4) สถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหม่ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับอาจารย์หรือบุคลากร 
ทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย รองลงมากลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 1 ขอ้รายการ (Md=4.00, IR=1.00) ไดแ้ก่ 5) สถานศึกษา
ควรประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ให้มาแนะแนวทาง  
ใหค้ าปรกึษา และแนะน าแก่ครูใหม่ 
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2.2.4 ระบบการสะท้อนตนเอง จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย การสะท้อนการ
เรียนรูข้องตนเองในระดับสูง 7 ขอ้รายการ การสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจในความต่อเนื่องของ
การศึกษา 5 ขอ้รายการ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 6 ขอ้รายการ รวมจ านวน 18 ขอ้รายการ  
ดงัตารางที่ 16-18 

ตาราง 16 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และระดับความส าคัญของระบบการสะท้อน
ตนเองในการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู 

ระบบการสะท้อนตนเอง 
การสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในระดับสูง 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีสมรรถนะการคิดขัน้สงู รูจ้กัแสวงหา
ความรูจ้ากสื่อต่าง ๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปั์จจุบนั 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่เป็นผูม้ีปฏิสมัพนัธ ์มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีต่อ
นกัเรียน ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชน 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีทกัษะในการสื่อสาร การใชภ้าษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ใหม้ีความรูใ้นเรื่องหลกัสตูรมาตรฐานการ
เรียนรู ้สาระการเรียนรู ้ตวัชีว้ดั การออกแบบการเรียนรู ้และการวดัผลประเมินผล 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรใหค้รูใหม่จัดการเรียนรูแ้บบบรูณาการอย่างรอบดา้น 5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) สถานศึกษาควรใหค้รูใหม่จัดการเรียนรูใ้นวิชาท่ีรบัผิดชอบ และถ่ายทอดองค์
ความรูท้กัษะชีวิตใหก้ับนกัเรียนไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

7) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่เปลี่ยนจากการบอกความรูม้าเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวก และเป็นผูแ้นะแนวทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

 

จากตารางที่  16 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันมีจ านวน 2 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง รูจ้ักแสวงหาความรูจ้ากสื่อต่าง  ๆ เพื่อให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ปัจจุบัน  และ  2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่ 
เป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีต่อนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน  รองลงมา 
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั มีจ านวน 1 ขอ้
รายการ (Md=5.00, IR=0.50) ไดแ้ก่ 3) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีทักษะในการสื่อสาร 
การใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ตาราง 17 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และระดับความส าคัญของระบบการสะท้อน
ตนเองท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา 

ระบบการสะท้อนตนเอง 
การสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจในความต่อเน่ืองของการศึกษา 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 

1) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ยึดหลกัการใหเ้ด็กเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีความรู ้และความเขา้ใจ 

ในการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีทกัษะแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหก้ับนกัเรียนเป็น

รายบคุคลใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม ตามสถานการณท่ี์เกิดขึน้จริงในชัน้เรียน 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ประเมินความสามารถ และวดัแวว 

ของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่สรา้งนวตักรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอน

อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ชิน้  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

 

จากตารางที่  17 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 1 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยึดหลักการใหเ้ด็กเป็นคนดี  
คนเก่ง และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข รองลงมากลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมาก
ที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  มีจ านวน 1 ข้อรายการ (Md=5.00, IR=0.50) ได้แก่  
2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีความรู ้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีทักษะแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหก้ับนักเรียน
เป็นรายบคุคลใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม ตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้จรงิในชัน้เรียน  
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ตาราง 18 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์และระดับความส าคัญของระบบการสะท้อน
ตนเองในความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

ระบบการสะท้อนตนเอง 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีจรรยาบรรณ มีความรกั และความศรทัธาในวิชาชีพครู 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีทกัษะในการครองตน ครองคน และครอง
งาน เป็นผูม้ีวิสยัทศันก์วา้งไกล และยอมรบัความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่หมั่นศึกษาคน้ควา้ องคค์วามรูใ้หม่ ๆ เพื่อ
พฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรสรา้งความตระหนกัใหค้รูใหม่มีวินัยทางการเงินและ 
การด ารงชีวิต  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรจัดประสบการณใ์หค้รูใหม่มีความรูค้วามสามารถ 
ในการบริหารจดัการในชัน้เรียน  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีความรูใ้นการท าวิจัยในชัน้เรียน  
และมีผลงานการวิจยัอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางที่  18 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  มี  2 ข้อรายการ (Md=5.00, IR=0.00) ได้แก่  1) สถานศึกษา 
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณ มีความรกั และความศรทัธา  
ในวิชาชีพครู และ  2) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีทักษะในการครองตน ครองคน  
และครองงาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รองลงมา  
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั มีจ านวน 1 ขอ้
รายการ (Md=5.00, IR=0.50)  ได้แก่ 3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่หมั่นศึกษาค้นคว้า  
องคค์วามรูใ้หม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ  
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2.2.5 ระบบการอ านวยการ จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน 4 ข้อ
รายการ การด าเนินการ 5 ขอ้รายการ การตรวจสอบ 7 ขอ้รายการ และการปรบัปรุงการด าเนินการ
ใหเ้หมาะสม 7 ขอ้รายการ รวมจ านวน 23 ขอ้รายการ ดงัตารางที่ 19-22 

ตาราง 19 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคัญของระบบการอ านวยการ
ในการวางแผน 

ระบบการอ านวยการ 
การวางแผน 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ และตวัชีว้ดัท่ีใช้
ในการพฒันาครูใหม่อย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรใหค้วามช่วยเหลือครูใหม่ดา้นต่าง ๆ ตามที่ครูใหม่ 
รอ้งขอ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่ในการเตรียมการประเมิน 
และพฒันาตนเอง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินครูใหม่ และแจง้
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ี 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

 
จากตารางที่  19 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 

มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  มี  2 ข้อรายการ (Md=5.00, IR=0.50) ได้แก่  1) สถานศึกษา 
ควรก าหนดเป้าหมาย เชิ งปริมาณ  เชิ งคุณภาพ และตัวชี ้วัดที่ ใช้ในการพัฒนาครูใหม่  
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และ  2) สถานศึกษาควรให้ความช่วย เหลือครูใหม่ด้านต่าง ๆ  
ตามที่ ค รูใหม่ ร้องขอ รองลงมากลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่ สุดและ 
มี ค ว า ม คิ ด เห็ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั น  มี จ า น ว น  2 ข้ อ ร า ย ก า ร  (Md=5.00, IR=1.00)  คื อ  
3) สถานศึกษาควรใหค้ าปรึกษาและแนะน าครูใหม่ในการเตรียมการประเมิน และพัฒนาตนเอง 
และ  4) สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูใหม่  และแจ้งผู้เก่ียวข้อง  
ใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ที่  
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ตาราง 20 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคัญของระบบการอ านวยการ
ในการด าเนินการ 

ระบบการอ านวยการ 
การด าเนินการ 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรจัดปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกบัการรกัษาวินยั คณุธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่ในเรื่องการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การบริหารจดัการชัน้เรียน การจดัสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรียนรู ้และระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรจัดคณะท างานนิเทศครูใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การสงัเกต
การสอน การเยี่ยมชัน้เรียน หรืออื่น ๆ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหม่เขา้รว่มประชมุ อบรม สมัมนา และการศกึษา
ดงูานอย่างต่อเนื่อง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรมีแนวปฏิบตัิการประเมินครูใหม่ใหค้ณะกรรมการประเมิน
ทราบ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่  20 พบว่า กลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญ ให้ความส าคัญ ระดับมากที่ สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกัน มีจ านวน 1 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.00) ไดแ้ก่ 1) สถานศึกษา
ควรจัดปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกับการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา กลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ 
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  มีจ านวน 4 ข้อรายการ 
(Md=5.00, IR=1.00) ได้แก่  2) สถานศึกษาควรให้ค าปรึกษาและแนะน าครูใหม่ ในเรื่อง 
การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การบรหิารจดัการชัน้เรียน การจดัสภาพแวดลอ้ม
ที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  3) สถานศึกษาควรจัดคณะท างานนิเทศ 
ครูใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน หรืออ่ืน  ๆ 4) สถานศึกษา 
ควรส่งเสริมครูใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และ   
5) สถานศกึษาควรมีแนวปฏิบติัการประเมินครูใหม่ใหค้ณะกรรมการประเมินทราบ  
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ตาราง 21 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคัญของระบบการอ านวยการ
ในการตรวจสอบ 

ระบบการอ านวยการ 
การตรวจสอบ 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) คณะกรรมการผูป้ระเมินควรสรุปผลการประเมิน และใหค้  าปรกึษาแนะน า 
บอกจดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา หรือขอ้เสนอแนะอื่น ๆ แก่ครูใหม่ 

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรมีระบบการติดตามครูใหม่ท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดช้ีแ้จงปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 
เพื่อรว่มแกปั้ญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือ 

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรสรา้งแรงจงูใจเชิงบวก เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ 
ครูใหม่ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้และ
ครูพี่เลีย้ง เป็นผูแ้นะน าควบคมุดแูลการท างานของครูใหม่ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) สถานศึกษาควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมินโดยคณะกรรมการใหค้รูใหม่
ทราบ เพื่อจะไดเ้ตรียมตวั เตรียมเอกสาร ผลงาน และน าเสนอไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

7) สถานศึกษาควรใชวิ้ธีการประเมินครูใหม่ที่หลากหลาย จากการสงัเกต การ
สมัภาษณ ์การดผูลงานการสอน การเขา้รว่มกิจกรรม ฯลฯ ของ  
ครูใหม่ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

จากตารางที่  21 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มี ค ว าม คิ ด เห็ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั น  มี จ า น วน  1 ข้ อ รา ย ก า ร  (Md=5.00, IR=0.00) ได้ แ ก่  
1) คณะกรรมการผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมิน และให้ค าปรึกษาแนะน า บอกจุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ แก่ครูใหม่ รองลงมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ 
ในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั มีจ านวน 2 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.50) 
ไดแ้ก่ 2) สถานศึกษาควรมีระบบการติดตามครูใหม่ที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม และ 3) สถานศึกษา
ควรเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดช้ีแ้จงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อร่วมแกปั้ญหาและหาแนวทาง 
ในการช่วยเหลือ  
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ตาราง 22 ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์และระดบัความส าคัญของระบบการอ านวยการ
ในการปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 

ระบบการอ านวยการ 
การปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม 

Md IR 
ระดับ

ความส าคัญ 
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดท้ างานตรงตามความรู ้ความสามารถ 
หรือความถนดัอย่างเต็มศกัยภาพ  

5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

2) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ใชค้วามรู ้ความสามารถท่ีมีอยู่เต็ม
ศกัยภาพ ใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  

5.00 0.50 มากท่ีสดุ 

3) สถานศึกษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่ในการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการสอนงานและนิเทศงาน 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

4) สถานศึกษาควรพฒันาใหค้รูใหม่มีความ กา้วหนา้ทางดา้นวิชาชีพ และเห็น
แนวทางความเจริญกา้วหนา้  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

5) สถานศึกษาควรปรบัเปลี่ยนเจตคติของครูใหม่ ในการท างานรว่มกับครู
อาวโุสไดอ้ย่างมีความสขุ  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

6) สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดพ้ฒันาตนเอง เก่ียวกับจิตวิทยาและการ
ท าวิจยั เพื่อน าผลมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

7) สถานศึกษาควรแนะน าใหค้รูใหม่น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปปรบัปรุง
พฒันาใหด้ีขึน้ 

5.00 1.00 มากท่ีสดุ 

 

จากตารางที่  22 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญ ในระดับมากที่สุดและ 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  มีจ านวน 1 ข้อ (Md=5.00, IR=0.00) ได้แก่  1) สถานศึกษา 

ควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดท้ างานตรงตามความรู ้ความสามารถ หรือความถนัดอย่างเต็มศกัยภาพ 
รองลงมากลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดและมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
มีจ านวน 1 ขอ้รายการ (Md=5.00, IR=0.50) ไดแ้ก่ 2) สถานศกึษาควรสง่เสรมิใหค้รูใหม่ใชค้วามรู ้
ความสามารถที่มีอยู่เต็มศกัยภาพ ใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
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ตอนที ่3 ผลการเขียนภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

3.1 วิธีการเขียนภาพอนาคต (Scenario) 
ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการเขียนภาพอนาคต (Scenario) ตามวิธีการเขียนของ Belle และ 

James (1995 อา้งถึงใน ไพฑรูย ์พวงยอด, 2556, น. 80) จ านวน 8 ขัน้ตอน ดงันี ้
3.1.1 ก าหนดขอบเขตของสิ่งที่ศกึษา 

3.1.1.1 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน แนวโนม้และทิศทางระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และเขียนภาพอนาคตของระบบการเตรียมความ
พรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พื ้นฐาน โดยใชเ้ทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research)  

3.1.1.2 ประชากร คือ ผู้เชี่ ยวชาญที่มีความช านาญด้านการ เตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่จ านวนทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านก าหนดนโยบายและด้านอ านวยการ 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการขั้นพื ้นฐาน 
และสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3) กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผูบ้รหิารสถานศกึษาในกรุงเทพมหานคร และ 
4) กลุ่ม ผู ้ เ ชี ่ ย ว ช าญ ด้า น ครูพี่เลีย้ง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนด
คณุสมบติัผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละกลุม่ จากนัน้สอบถามผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละกลุม่จนครบ 17 คน 

3.1.1.3 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
ซึ่ง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ หมายถึง ระบบการเตรียมครูใหม่เพื่อใหค้รูใหม่
มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน  
ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
และชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัด 
การเรียนการสอนและดา้นการบริหารจัดการชั้นเรียน และมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนรูใ้ห้ผู ้เรียน  ประกอบไปด้วยระบบการเตรียม 
ความพร้อมและพัฒนาครูใหม่   4 ระบบ ดังนี ้  1) ระบบครูพี่ เลี ้ยง 2) ระบบผู้เชี่ ยวชาญ  
3) ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ และ 4) ระบบการสะทอ้นตนเอง  

3.1.2 ก าหนดขอบเขตของเวลาที่จะสรา้งภาพ  
ผูว้ิจัยก าหนดขอบเขตของเวลาที่จะสรา้งภาพอนาคตของระบบการเตรียม

ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในช่วง 10 ปี ตัง้แต่ พ.ศ.2563-2572 
3.1.3 เก็บรวบรวมขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่งที่สนใจจะศกึษา  
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3.1.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลู รอบที่ 1 
1) ผู้วิจัยสอบถามและค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับประวัติผู้เชี่ยวชาญ 

จากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
และอาจารย์ที่ ป รึกษาปริญญานิพนธ์  โดยทางอินเทอร์เน็ ตหรือ โทรสอบถามส่วนตัว  
เพื่อขอค าแนะน าเก่ียวกบัผูเ้ชี่ยวชาญที่มีคณุสมบติัตามเกณฑท์ี่ก าหนด จากนัน้ติดต่อผูเ้ชี่ยวชาญ
ทางโทรศพัท ์แนะน าตวัเพื่อขอความรว่มมือในการวิจยั 

2) ด าเนินการท าเอกสารหนังสือรบัรอง ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล
เพื่อการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผู้เชี่ยวชาญที่ เป็น 
ผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก รอบที่ 1 จ านวน 17 คน นัดหมายการส่งเอกสารรายละเอียด
เก่ียวกบัต่าง ๆ พรอ้มทัง้นดัหมาย วนั และเวลา ที่จะสมัภาษณ ์ 

3 ) การ เต รีย ม ตั วก่ อ น ก ารสัม ภ าษณ์  โดยจั ด เต รีย ม อุป ก รณ์ 
เครื่องบันทึกเสียง กระดาษส าหรับจดบันทึกย่อ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
(Consent form) และโทรศพัทไ์ปสอบถามเพื่อยืนยนัก าหนดการนดัหมายล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั 
การเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ ์ด าเนินการ 

4) ผู้วิ จั ย ด า เนิ น การสัม ภ าษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญ  โดย ได้แน ะน าตั ว  
บอกถึงรายละเอียดโครงการวิจัย เหตุผลและประโยชนข์องการวิจัย วิธีการวิจัยที่ตอ้งมีการเก็บ
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์1 ครัง้ และตอบแบบสอบถามอีก 2 ครัง้ ขอความอนุเคราะหผ์ูเ้ชี่ยวชาญ
ลงนามใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ  30-60 นาที  
ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งตามแนวค าถามแบบปลายเปิดที่ไดส้รา้งไวล้่วงหน้า  
โดยยึดตามรูปแบบของ EFR โดยเริ่มจาก Optimistic Realistic Scenario (O-R), Pessimistic 
Realistic Scenario (P-R) และ  Most probable Scenario (M-P) คือ  การให้ผู้ เชี่ ยวชาญ คิด 
ในภ าพบวกและภาพลบ เก่ี ยวกับ ระบบการเต รียมความพ ร้อมและพัฒ นาค รูใหม่  
ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมากที่สุด ในขั้นตอนนีจ้ะไม่มีการก าหนดตายตัวว่าผูเ้ชี่ยววชาญ
จะต้องพูดเก่ียวกับภาพบวกหรือภาพลบก่อน  ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความต้องการของผู้เชี่ยวชาญ 
ในการที่จะเลือกประเด็นในการใหส้ัมภาษณ์ โดยในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเทป 
และจดบันทึกย่อระหว่างการสัมภาษณ์ ถามค าถามตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่ วไปและแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสรา้ง  แสดงความสนใจ ตั้งใจฟัง สรุปตามประเด็น 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจนครอบคลุมประเด็นทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับ 
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมตามความตอ้งการ  

5) หลังจากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยชีแ้จงการเก็บรวบรวมขอ้มูลครัง้ต่อไป 
รวมทั้งเวลาโดยประมาณที่ จะส่งแบบสอบถามรอบที่  2 และรอบที่  3 ขออนุญาตติดต่อ 
ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ยืนยันว่าจะลบท าลายเทปทิ ้งทันที  
หลงัสิน้สดุการวิจยั กลา่วขอบคณุและมอบของที่ระลกึใหก้บัผูเ้ชี่ยวชาญ 

6) เมื่อผูว้ิจยัด าเนินการสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญท่านใดเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
ผูว้ิจัยจะด าเนินการถอดเทปที่บันทึกบทสัมภาษณ์พิมพล์งในโปรแกรมเอกสาร และด าเนินการ
สัมภาษณ์ ถอดเทปจนครบทั้ง 17 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่  1 ตั้งแต่ 
วนัที่ 14 กนัยายน 2563 ถึง 31 ตลุาคม 2563 ใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 48 วนั 

7) หลงัจากที่ถอดเทปบทสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 17 คนเรียบรอ้ยแลว้ 
ผู้วิจัยด าเนินการอ่านบทสัมภาษณ์ที่ละคน เพื่อค้นหาข้อความในบทสัมภาษณ์ที่ผู ้เชี่ยวชาญ
กลา่วถึงขอบเขตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในอนาคต ไดแ้ก่ ระบบครูพี่เลีย้ง ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ และระบบการสะทอ้น
ตนเอง โดยก าหนดรหสัของผูเ้ชี่ยวชาญที่ใหส้มัภาษณเ์ป็น C01-C17 

8) เมื่อผู้วิจัยด าเนินการค้นหาข้อความในบทสัมภาษณ์ที่ผู ้เชี่ยวชาญ
กลา่วถึงขอบเขตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในอนาคตทั้ง 4 ระบบตามกรอบแนวคิดแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการแยกข้อความในบทสัมภาษณ์ 
ของรหสั C01-C17 แยกออกเป็นกลุม่ตามระบบทัง้ 4 ระบบ ไดแ้ก่ 

 8.1) กลุม่ที่ 1 เก่ียวกบัระบบครูพี่เลีย้ง  
 8.2) กลุม่ที่ 2 เก่ียวกบัระบบผูเ้ชี่ยวชาญ  
 8.3) กลุม่ที่ 3 เก่ียวกบัระบบเพื่อรว่มวิชาชีพ 
 8.4) กลุม่ที่ 4 เก่ียวกบัระบบการสะทอ้นตนเอง 

ซึ่ งในการด า เนินนี ้ผลปรากฎว่ามี ข้อความในบทสัมภาษณ ์
ของรหัส C01-C17 ที่แยกออกเป็นกลุ่มทัง้ 4 กลุ่มแลว้ ยงัมีขอ้ความในบทสมัภาษณท์ี่ไม่สามารถ 
จัดเขา้กลุ่มทั้ง 4 กลุ่มได ้ผูว้ิจัยจึงไดว้ิเคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์ลว้สรุปไดว้่า กลุ่มที่เพิ่มขึน้มานั้น
เก่ี ยวข้อ งกับ การอ าน วยการของสถานศึ กษา  จึ ง ได้ตั้ งชื่ อ ระบบที่ พ บขึ ้นม าใหม่ ว่ า  
“ระบบการอ านวยการ” 
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9) ห ลั งจ ากนั้ น  ผู้ วิ จั ย ได้พิ จ า รณ า ข้อค วาม ในบทสัม ภ าษณ ์
ของขอบเขตระบบที่ละกลุ่ม เพื่อจดักลุ่มย่อยของขอ้ความในบทสมัภาษณ์ที่เก่ียวขอ้งกนัใหอ้ยู่ใน
กลุ่มย่อยเดียวกันจนครบทัง้ 5 ระบบ ซึ่งไดร้ายละเอียดของขอ้ความในบทสมัภาษณ์ย่อยในกลุ่ม
ทัง้ 5 กลุม่ ดงันี ้

9.1) ระบบค รูพี่ เลี ้ย ง  ได้แก่  1) ด้านส่ วนตั ว  2) ด้านอารมณ ์ 
3) ดา้นสงัคม และ 4) ดา้นวิชาชีพ  

9.2) ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ไดแ้ก่ 1) การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ 
และ 2) การใหค้ าแนะน าจากภายนอก  

9.3) ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ได้แก่ 1) การสรา้งโอกาสในการสรา้ง
เครือข่ายภายใน และ 2) การสรา้งโอกาสในการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

9.4) ระบบการสะท้อนตนเอง ได้แก่ 1) การสะท้อนการเรียนรูข้อง
ตนเองในระดับสูง 2) การสะท้อนตนเองท าให้มั่ นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา และ  
3) ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  

9.5) ระบบการอ านวยการ ได้แก่  1) การวางแผน  2) การด าเนินการ  
3) การตรวจสอบ และ 4) การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม  

10) หลงัจากนั้น ผูว้ิจัยน าขอ้ความในบทสมัภาษณ์ของขอบเขตระบบที่
ละกลุม่ที่จดักลุม่ย่อยของขอ้ความในบทสมัภาษณท์ี่เก่ียวขอ้งกนัใหอ้ยู่ในกลุม่ย่อยเดียวกนัแลว้นัน้  
น ามาสรา้งขอ้ค าถามเพื่อสรา้งแบบสอบถามน าไปเก็บขอ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คนเดิมในรอบที่ 2 
ต่อไปได้จ านวน 87 ข้อรายการ น าแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้จากการแสดงความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ  17 คน เรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 
ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในอนาคต ใหผู้เ้ชี่ยวชาญอีกชุดหนึ่ง จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรการศึกษา  จ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย  
จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านความเที่ยงตรงเชิ งเนื ้อหา จ านวน 2 คน ท าแบบประเมิน 
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบสอบถามนีท้ี่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการทบทวน
วรรณกรรมบูรณาการร่วมกับการสัมภาษณ์  และการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ  
จ านวน 17 คน ในรอบที่ 1 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีต่อข้อค าถาม  
มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยในรอบที่ 2  
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่  5 ระบบ  
จ านวน 87 ข้อรายการ และต่อมาผู้เชี่ ยวชาญประเมินความเที่ ยงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC)  
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ของแบบสอบถามนี ้มาปรบัแกข้อ้ความตามขอ้เสนอแนะ และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
ที่มีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สรุปไดว้่าผูเ้ชี่ยวชาญ  
5 คน  ได้แสดงความ คิด เห็ นกับแบบสอบถามแล้ว  ใน ระบบค รูพี่ เลี ้ย ง  ด้านส่ วนตั ว  
ขอ้ค าถาม “สถานศึกษาควรพิจารณาครูพี่เลีย้งที่มีวัยใกลเ้คียงกับครูใหม่ที่จะช่วยใหก้ารพูดคุย
แนะน าได้ง่ายและเสมือนพี่สอนน้อง” มี ค่า IOC เท่ากับ 0.00 แปลความได้ว่าข้อค าถามนี ้
ไม่เหมาะสมจึงตัดข้อค าถามนี ้ออกไป 1 ข้อ จึงท าให้ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
ครูใหม่ เหลือ จ านวน 5 ระบบ จ านวน 86 ขอ้รายการ 

3.1.3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู รอบที่ 2 
1) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามชุดที่  1 ให้ผู ้ เชี่ ยวชาญกลุ่ม เดิม  17 คน  

ทาง Google Forms และส่งทางอีเมลต์ามความสะดวกของผูเ้ชี่ยวชาญ และดว้ยการเก็บขอ้มูล
ดว้ยผูว้ิจัยเองดว้ย เพื่อใหร้ะดับความส าคัญของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
ของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน จากการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณแ์ละการเขียนตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 
โดยน าส่งแบบสอบถามทาง Google Forms  เมื่อครบก าหนดเวลา ไดร้บัการตอบแบบสอบถาม
กลับคืนทาง Google Forms จ านวน 17 คน ในระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่  2  
ตัง้แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 21 ธันวาคม 2563 ใชร้ะยะเวลาทั้งสิน้ 15 วัน รวมแบบสอบถาม 
ที่ไดร้บัคืนในรอบนีท้ัง้หมด 17 ชดุ 

2) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่ได้จากผูเ้ชี่ยวชาญกลุ่มเดิม 17 คน 
ผูว้ิจัยค านวณพิสัยระหว่างควอไทล ์โดยการค านวณค่าความแตกต่าง ระหว่างควอไทลท์ี่ 3 
กับควอไทล์ที่  1 ถ้าข้อความใดได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่มี ค่าตั้งแต่ 1.50 ลงมาแสดงว่า 
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีต่อระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
ส  าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  กลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ  17 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
และถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ที่มี ค่ามากกว่า 1.50 หมายความว่า ความคิดเห็นของ 
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีต่อระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ส  าหรบัสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนั 

3) ผูว้ิจยัจดัท าแบบสอบถามชุดที่ 2 ที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญกลุ่มเดิม 17 คน 
น า ค า ต อ บ ที่ ไ ด้ จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม รอ บ ที่  2 ที่ ค  า น วณ ค่ า มั ธ ย ฐ า น  (Median)  
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) แต่ละข้อรายการ สรุปข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน จากแบบสอบถามในรอบที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
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ปริญญานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปรบัขอ้รายการระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาครูใหม่ แล้วสร้างแบบสอบถามจากข้อรายการเดิม หลังพิจารณาข้อเสนอแนะ 
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน จากรอบที่ 2 และผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์
พบว่าไม่มีการปรับปรุงข้อรายการ จึงน าแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
เหมือนในรอบที่  2 แต่เพิ่มต าแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่ง 
ที่ผู ้เชี่ยวชาญ 17 คน ตอบในรอบที่  2 ในระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่  
ทั้งหมด 5 ระบบ จ านวน 86 ข้อรายการคงเดิม พร้อมทั้งระบุต าแหน่งค่ามัธยฐานและ 
ค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์ เพื่ อแสดงความสอดคล้องกันของกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญ  17 คน  
ใน แ ต่ ล ะ ข้ อ รา ย ก า ร  แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ค า ต อ บ ข อ งผู้ เชี่ ย ว ช าญ  17 ค น  ใน รอ บ ที่  2  
แสดงไวใ้นแบบสอบถามรอบที่ 3 ดว้ยเครื่องหมาย 

3.1.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู รอบที่ 3 
1) ส่ ง แ บ บ ส อบ ถ าม ชุ ด ที่  2 ให้ ผู ้ เชี่ ย ว ช าญ กลุ่ ม เ ดิ ม  17 ค น  

ทาง Google Forms และส่งทางอีเมลต์ามความสะดวกของผูเ้ชี่ยวชาญอีกครัง้ และดว้ยการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยผูว้ิจัยเองดว้ย เพื่อใหร้ะดับความส าคัญของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
ครูใหม่  ของงานวิจัย  เรื่องการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการเขียนตอบ
แบบสอบถามในรอบที่  2 โดยน าส่งแบบสอบถามทาง Google Forms เมื่อครบก าหนดเวลา  
ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนทาง Google Forms จ านวน 17 คน โดยใช้ระยะเวลา 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูรอบที่ 3 ตัง้แต่วนัที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 8 มกราคม 2564 ใชร้ะยะเวลา
ทัง้สิน้ 15 วนั รวมแบบสอบถามที่ไดร้บัคืนในรอบนีท้ัง้หมด 17 ชดุ 

2) จากการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชุดที่  2 ในรอบที่  3  
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยการวิเคราะห์ค่ามัธยฐานและค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ของแต่ละข้ออีกครั้ง เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยพิจารณาจากผลการค านวณ 
ในแต่ละขอ้รายการท่ีมีค่ามธัยฐานมากกว่า 3.50 และค่าพิสยัระหว่างควอไทลท์ี่มีค่านอ้ยกว่า 1.50  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่  3 พบว่า ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 
ส า ห รับ ส ถ าน ศึ ก ษ า ขั้ น พื ้ น ฐ า น  ข้ อ ร า ย ก า รที่ มี ค่ า มั ธ ย ฐ า น ตั้ ง แ ต่  4.50 ขึ ้ น ไป  
แสดงถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ให้ความส าคัญใน ร ะ ด ับ ม า ก ที ่ส ุด  แ ล ะ ข ้อ ร า ย ก า ร  
ที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่  3.50-4.49 แสดงถึงกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี ้ ค่ าพิ สัยระหว่างควอไทล์ของทุกข้อรายการมี ค่ าน้อยกว่า 1.50  
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แสดงว่าค าตอบของกลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ  17 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  และพบว่า 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลของผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ ผูว้ิจัยจึงไดยุ้ติ 
และสรุปผลรายงานการวิจยัต่อไป 

3.1.4 บรรยายองค์ประกอบภายในขอบเขตของสิ่งที่สนใจถึงความเป็นไปได้ 
ที่เพิ่มขึน้หรือลดลงขององคป์ระกอบที่สามารถบรรลผุลตามเปา้หมายที่ตอ้งการ 

3.1.4.1 หลังจากที่ผู ้วิจัยได้ด าเนินการถอดเทปบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้ง 17 คนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการอ่านบทสัมภาษณ์ที่ละคน เพื่ อค้นหาข้อความ  
ในบทสมัภาษณท์ี่ผูเ้ชี่ยวชาญกล่าวถึงขอบเขตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในอนาคต ไดแ้ก่ ระบบครูพี่เลีย้ง ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ระบบเพื่อน 
ร่วมวิชาชีพ และระบบการสะท้อนตนเอง  โดยก าหนดรหัสของผู้เชี่ยวชาญที่ ให้สัมภาษณ์ 
เป็น C01-C17 

3.1.4.2 เมื่อผูว้ิจัยด าเนินการคน้หาขอ้ความในบทสัมภาษณ์ที่ผูเ้ชี่ยวชาญ
กลา่วถึงขอบเขตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในอนาคตทั้ง 4 ระบบตามกรอบแนวคิดแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการแยกข้อความในบทสัมภาษณ์ 
ของรหัส C01-C17 แยกออกเป็นกลุ่มตามระบบทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ 1) กลุ่มที่  1 เก่ียวกับระบบ 
ครูพี่เลีย้ง 2) กลุ่มที่ 2 เก่ียวกับระบบผูเ้ชี่ยวชาญ 3) กลุ่มที่ 3 เก่ียวกับระบบเพื่อร่วมวิชาชีพ และ  
4) กลุ่มที่  4 เก่ียวกับระบบการสะท้อนตนเอง ซึ่งในการด าเนินนี ้ผลปรากฎว่ามี ข้อความ 
ในบทสัมภาษณ์ ของรหัส  C01-C17 ที่ แยกออกเป็นกลุ่ม ทั้ ง  4 กลุ่ มแล้ว  ยังมี ข้อความ 
ในบทสัมภาษณ์ที่ไม่สามารถจัดเขา้กลุ่มทั้ง 4 กลุ่มได ้ผูว้ิจัยจึงได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว 
สรุปได้ว่า กลุ่มที่ เพิ่มขึน้มานั้นเก่ีบข้องกับการอ านวยการของสถานศึกษา จึงได้ตั้งชื่อระบบ 
ที่พบขึน้มาใหม่ว่า “ระบบการอ านวยการ” 

3.1.4.3 หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาขอ้ความในบทสมัภาษณข์องขอบเขต
ระบบที่ละกลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มย่อยของข้อความในบทสัมภาษณ์ที่เก่ียวขอ้งกันให้อยู่ในกลุ่มย่อย
เดียวกนั จนครบทัง้ 5 ระบบ ซึ่งไดร้ายละเอียดของขอ้ความในบทสมัภาษณย์่อยในกลุม่ทัง้ 5 กลุม่ ดงันี ้

1) ระบบครูพี่เลีย้ง  
1.1) ดา้นสว่นตวั 
1.2) ดา้นอารมณ ์ 
1.3) ดา้นสงัคม 
1.4) ดา้นวิชาชีพ  
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2) ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ  
2.1) การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ  
2.2) การใหค้ าแนะน าจากภายนอก  

3) ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ  
3.1) การสรา้งโอกาสในการสรา้งเครือข่ายภายใน 
3.2) การสรา้งโอกาสในการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

4) ระบบการสะทอ้นตนเอง  
4.1) การสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู  
4.2) การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่องของการศกึษา 
4.3) ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ  

5) ระบบการอ านวยการ  
5.1) การวางแผน  
 5.2) การด าเนินการ  
5.3) การตรวจสอบ  
5 .4 )  การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม  

3.1.5 ก าหนดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือสิ่งที่ เกิดขึน้ อุปสรรคและ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้ในของภาพอนาคตของระบบ 
การเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที่ เกิดขึน้ ในการได ้
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ที่เป็นการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ  
สามารถน าภาพอนาคตไปใชป้ระโยชน์กับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการก าหนดแผนการและ
ด าเนินการในการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และน าภาพ
อนาคตไปใชป้ระโยชนส์  าหรบัส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในการก าหนดนโยบายและส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดทั้งนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
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3.1.6 สรา้งภาพอนาคตที่เกิดจากขอ้มลูที่รวบรวมได ้ 
ภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาค รูใหม่ 

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่เกิดจากขอ้มลูที่รวบรวมได ้ดงันี ้
3.1.6.1 ระบบครูพี่ เลี ้ยง ประกอบด้วย  ด้านส่วนตัว ด้านอารมณ ์ 

ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ 
3.1.6.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย  ด้านการสร้างการเข้าถึง 

ความเชี่ยวชาญและดา้นการใหค้ าแนะน าจากภายนอก 
3.1.6.3 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ประกอบด้วย ด้านการสรา้งเครือข่าย

ภายใน และดา้นการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 
3.1.6.4 ระบบการสะท้อนตนเอง ประกอบด้วย ด้านการสะท้อน 

การเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู ดา้นการสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่องของการศกึษา 
และดา้นความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

3.1.6.5 ระบบการอ านวยการ ป ระกอบด้ วย  ด้ าน การวางแผน  
ดา้นการด าเนินการ ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 

3.1.7 การสรา้งภาพอนาคตขึน้อยู่กบัการวิเคราะหภ์ายนอก  
ภาพอนาคตระ บ บ ก า ร เต รี ย ม ค ว าม พ ร้อ ม แ ล ะ พั ฒ น าค รู ให ม่ 

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที่ ได้ เหมาะสมกับการก าหนดขอบเขตของสิ่ งที่ ศึ กษา  
การก าหนดขอบเขตของเวลาที่จะสรา้งภาพในช่วง 10 ปี พ.ศ.2563-2572 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ที่มีผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่งที่สนใจจะศึกษา การบรรยายองค์ประกอบภายในขอบเขต  
การสรา้งภาพอนาคตที่เกิดจากขอ้มูลที่รวบรวมได้ และน าภาพอนาคตที่ได้ไปใช้แนะแนวทาง 
ในการวางแผนและชีท้ิศทางของอนาคตในส่วนที่เก่ียวขอ้งได ้

3.1.8 น าภาพอนาคตที่ได้ไปใชแ้นะแนวทางในการวางแผนและชีท้ิศทางของ
อนาคต 

ผู้วิจัยพิจารณาภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
ครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานแล้ว ซึ่งข้อค้นพบของระบบการเตรียมความพรอ้มและ 
พัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 5 ระบบ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนและ 
ชีท้ิศทางของอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ส าหรับสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้
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3.1.8.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) แนะแนวทางให้กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์
วิธีการ หรือหลักสูตรต่างๆ ในการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

2) แนะแนวทางใหก้บัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ในการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

3.1.8.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
1) แนะแนวทางให้กับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการก าหนดแผนการ และด าเนินการ
ในการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

2) แนะแนวทางใหก้ับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ในการบริหารจัดการ
เก่ียวกับการประเมินการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ ต าแหน่งครูผูช้่วย ของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) 

3.1.8.3 แนะแนวทางให้กับองค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการเตรียม 
ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ควรให้ความส าคัญและปฏิบัติ 
ตามระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ได้แก่  
ระบบครูพี่ เลี ้ยง  ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ระบบการสะท้อนตนเอง และ 
ระบบการอ านวยการ  

 

3.2 แนวโน้มหรืออนาคตภาพของระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปแนวโนม้หรืออนาคตภาพของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา
ครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที่มีความเป็นไปได้ จากผลการตอบแบบสอบถาม 
ของผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ในรอบที่ 3 เก่ียวกับระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 
ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อเป็นการยืนยันค าตอบ และพิจารณาความเห็นสอดคลอ้งกัน 
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โดยพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงได้แนวโน้มหรืออนาคตภาพ 
ของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

3.2.1 ระบบครูพี่ เลี ้ยง ประกอบด้วย  ด้านส่วนตัว ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  
และดา้นวิชาชีพ 

3.2.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบดว้ย ดา้นการสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ 
และดา้นการใหค้ าแนะน าจากภายนอก 

3.2.3 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ประกอบด้วย ด้านการสรา้งเครือข่ายภายใน  
และดา้นการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

3.2.4 ระบบการสะท้อนตนเอง ประกอบด้วย ด้านการสะท้อนการเรียนรู ้
ของตนเองในระดับสูง  ด้านการสะท้อนตนเองท าให้มั่ นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา  
และดา้นความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

3.2.5 ระบบการอ านวยการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินการ  
ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 

 
ภาพประกอบ 2 อนาคตภาพของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ 

ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อ ง  “การพัฒ นาระบบการเตรียมความพ ร้อมและพัฒ นาค รูใหม่  
ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน” ครัง้นีเ้ป็นวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใชเ้ทคนิค
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มาใช้ในการศึกษา 
ในการรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  17 คน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นก าหนดนโยบายและดา้นอ านวยการ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นคณะกรรมการขัน้พืน้ฐาน
และสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นครูพี่เลีย้ง โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร
วิชาการ งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับแนวคิดการผลิตและพัฒนาครูไทย แนวคิดการน าบุคคล 
เขา้สู่วิชาชีพครู แนวคิดการพัฒนาครูใหม่ในต่างประเทศ แนวคิดการพัฒนาครูใหม่ของประเทศ
ไทย และแนวคิดการเตรียมความพร้อม  ทั้งในและต่างประเทศมาบูรณาการเพื่อก าหนด 
กรอบแนวคิดในการวิจัย มีการเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ทัง้หมด 3 รอบ โดยการสมัภาษณใ์นรอบที่ 1 และการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 และรอบท่ี 3 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี ้ จ าแนกเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นก าหนดนโยบายและดา้นอ านวยการ จ านวน 7 คน 2) กลุ่มผู ้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการ
ขัน้พืน้ฐานและสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 3 คน 3) กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผูบ้รหิารสถานศึกษา
ในก รุง เทพมหานคร จ านวน  5 คน  4) กลุ่ มผู้ เชี่ ย วชาญ ด้านค รูผู้ เลี ้ย ง  จ าน วน  2 คน  
รวมทัง้หมด 17 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด และแบบสอบถาม  
2 ชุด ดังนี ้ ชุดที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปและแบบสัมภาษณ์ที่มี โครงสร้าง มีลักษณะ 
เป็นขอ้ค าถามปลายเปิด เพื่อใชใ้นการสมัภาษณห์รือใหผู้เ้ชี่ยวชาญเขียนตอบในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลรอบที่ 1 และสรา้งขอ้ค าถาม จากนั้นน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญอีกชุดหนึ่งจ านวน   
5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบริหารหลกัสูตรการศึกษา จ านวน 2 คน ผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านสถิติวิจัย จ านวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา จ านวน 2 คน  
เพื่อป ระ เมิน ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของ 
ข้อ ค า ถ าม ต าม วัต ถุ ป ระ ส งค์  (Iitem-Objective Congruence Index : IOC) เ ป็ น เกณ ฑ ์ 
โดยพิจารณาเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ซึ่งถือว่าค าถามนัน้ผ่านเกณฑ ์
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามลกัษณะมาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) เพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 
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17 คน พิ จารณ าระดับความส าคัญ ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาค รูใหม่ 
ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในแต่ละขอ้รายการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบที่ 2 และชุดที่ 3 
เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราประมาณค่า  5 ระดับ แต่เพิ่มค่ามัธยฐานและค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ในแต่ละข้อรายการ และต าแหน่งของความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ในรอบที่ 2 ในแต่ละข้อรายการ ได้ทราบต าแหน่งการตอบของตนเอง  
เพื่อทบทวนค าตอบก่อนยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในรอบที่ 3 

ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 รอบ รวมทั้งสิ ้น  78 วัน ระยะเวลา 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่  1 ตั้ งแต่วันที่  14 กันยายน  2563 ถึ ง  31 ตุลาคม  2563  
ใชร้ะยะเวลา 48 วัน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลรอบที่ 2 ตัง้แต่วนัที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึง
21 ธันวาคม  2563 ใช้ระยะเวลา 15 วัน และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่  3  
ตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม  2563 ถึง 8 มกราคม  2564 ใช้ระยะเวลา 15 วัน รวมแบบสอบถาม 
ที่ไดร้บัคืนทัง้หมดใน 3 รอบ จ านวน 17 ชดุ 

การสรุปผลการวิจัยการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่  
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรียงล าดบัความส าคญัตามค่ามธัยฐานสงูสดุในแต่ละองคป์ระกอบ  
โดยขอ้รายการที่มีค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 - 4.49 แสดงถึงกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ใหค้วามส าคัญ
กับ ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาค รูใหม่ ส าห รับสถานศึกษาขั้นพื ้น ฐาน  
ควรมี การสนับสนุ นย่ อยในระดับมาก  ข้อรายการที่ มี ค่ ามั ธยฐานตั้ งแ ต่  4.50 ขึ ้น ไป  
แสดงถึงกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ใหค้วามส าคญักบัระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ควรมีการสนับสนุนย่อยในระดับมากที่สุด และทุกข้อรายการ  
มีค่าพิสยัระหว่าง ควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 แสดงว่ากลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

ผูว้ิจยัแบ่งหวัขอ้ในการสรุปผลดงัต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  

ที่ เป็นฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ  17 คน ในการวิจัยครั้งนี ้ มีทั้งหมด  5 ระบบ ได้แก่  
ระบบครูพี่ เลี ้ยง ประกอบด้วย 4 ด้าน ระบบผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย  2 ด้าน ระบบเพื่อน 
ร่วมวิชาชีพ ประกอบด้วย  2 ด้าน ระบบการสะท้อนตนเอง ประกอบด้วย  3 ด้าน และระบบ 
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การอ านวยการ ซึ่งระบบที่เกิดขึน้มาใหม่หลงัจากที่ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูในรอบที่ 1 ประกอบดว้ย 
4 ด้าน รวมทั้งหมด  15 ด้าน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด 
ทกุดา้น และทกุดา้นกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

1.1 ระบบค รูพี่ เลี ้ย ง  ป ระกอบด้วย  4 ด้าน  โดยกลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วช าญ  17 คน  
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และ 
ดา้นวิชาชีพ 

1.2 ระบบผู้ เชี่ ย วชาญ  ประกอบด้วย  2 ด้าน  โดยกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญ  17 คน 
 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกด้าน ไดแ้ก่ การให้ค าแนะน าจากภายนอก และการสรา้ง 
การเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ  

1.3 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ประกอบด้วย  2 ด้าน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน 
ใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุดทุกดา้น ไดแ้ก่ การสรา้งเครือข่ายภายใน และการสรา้งเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียน  

1.4 ระบบการสะท้อนตนเอง ประกอบด้วย  3 ด้าน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน 
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกดา้น ไดแ้ก่ การสะทอ้นตนเองท าให้มั่นใจในความต่อเนื่อง 
ของการศึกษา รองลงมาคือ การสะท้อนการเรียนรูข้องตนเองในระดับสูง และความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพ  

1.5 ระบบการอ านวยการ ประกอบด้วย  4 ด้าน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน 
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ การด าเนินการ การตรวจสอบ การปรับปรุง 
การด าเนินการใหเ้หมาะสม และการวางแผน 

2. แนวโน้มของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน ทั้งหมด 5 ระบบ 15 ด้าน มีขอ้รายการจ านวน 86 ขอ้รายการ โดยมี 80 ข้อรายการ 
ที่กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คนใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุ และอีก 6 ขอ้รายการที่กลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 
17 คนให้ความส าคัญในระดับมาก โดยทุกข้อรายการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คนมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนั เมื่อจ าแนกแต่ละระบบปรากฏผลดงันี ้

2.1 ระบบครูพี่เลีย้งในดา้นอารมณ์ มีจ านวน 5 ขอ้รายการ พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 
ใหค้วามส าคญัรายขอ้ในระดบัมากที่สดุทุกขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้ง
แนะน าพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ในเชิงบวกให้แก่ครูใหม่  ยิ ้มแย้ม แจ่มใส แสดงออกใน  
ทางที่ถูกต้อง และรูจ้ักใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีความเห็นต่าง สถานศึกษาควรให้ 
ครูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ีความรกั และเมตตาต่อนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
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สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพี่ เลี ้ยงสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับครูใหม่  ด้วยการยกย่อง  
หรือชมเชยเมื่อท าความดี สถานศึกษาควรสนับสนุนใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสริมใหค้รูใหม่มีน า้ใจที่ดีงาม
ต่อนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป และสถานศึกษาควรใหค้รูพี่ เลีย้งส่งเสริมใหค้รูใหม่ 
กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม ถกูตอ้งตามกาลเทศะ และมีอารมณข์นั 

2.2 ระบบครูพี่เลีย้งในดา้นส่วนตัว มีจ านวน 5 ขอ้รายการ พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 
 17 คนใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สุด และมี 3 ขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลีย้ง 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ และการถ่ายทอดความรู ้สถานศกึษา
ควรจัดครูพี่ เลี ้ยงที่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าครูใหม่เก่ียวกับการท างาน และการจัด  
การเรียนการสอนได ้และสถานศึกษาควรต้องส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้ งปลูกฝังในเรื่องจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู วินัย กิริยามารยาท และการแต่งกายให้แก่ครูใหม่ และ  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  17 คนให้ความส าคัญในระดับมากมี  2 ข้อรายการ ได้แก่  สถานศึกษา 
ควรจัดครูพี่เลีย้งที่มีมนุษยสมัพันธแ์ละเป็นบุคคลที่ไดร้บัการยอมรบัจากครูใหม่ และสถานศึกษา
ควรสนับสนุนใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสริมแนวคิดใหก้ับครูใหม่ในเรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 ระบบครูพี่เลีย้งในด้านสังคม มีจ านวน 6 ขอ้รายการ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
17 คนใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุมี 5 ขอ้รายการที่มีผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คนใหค้วามส าคญัมาก
ที่สุด ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกับวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีในองคก์ร สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกบัการวางตวั และเป็นสมาชิก
ที่ ดีของสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษาควรให้ครูพี่ เลี ้ยงแนะน าอบรมครูใหม่ 
ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และต่อบทบาทหน้าที่  
ของครูผู้สอน สถานศึกษาควรให้ครูพี่ เลี ้ยงแนะน าครูใหม่ให้มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา  
เพื่อช่วยเหลืองานในสถานศึกษา ชุมชนทอ้งถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ และสถานศึกษาควรสง่เสริม
ให้ค รูพี่ เลี ้ยงสนับสนุน ให้ค รูใหม่ ท างาน เป็นทีม  แสดงความ คิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์  
และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  17 คนให้ความส าคัญ 
ในระดับมากมี 1 ขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรจัดให้ครูพี่เลีย้งพาครูใหม่เขา้ร่วมกิจกรรม  
และประเพณีของชมุชนทอ้งถิ่น และสงัคมสว่นรวม 

2.4 ระบบครูพี่เลีย้งในดา้นวิชาชีพ มีจ านวน 6 ขอ้รายการ พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ  
17 คนใหค้วามส าคญัในระดับมากที่สุดทุกขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้ง
นิเทศการเรียนการสอนของครูใหม่แบบกัลยาณมิตร สถานศึกษาควรก าหนดให้ครูพี่ เลี ้ยง 
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เปิดโอกาสให้ครูใหม่สังเกตการสอนของครูพี่ เลี ้ยง หรือครูท่านอ่ืน  ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการสอนก่อน สถานศึกษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มีประสบการณ ์มีเทคนิคการจดัการเรียนการสอน  
ที่ดี มีความรู ้ความสามารถสูงกว่า หรือใกลเ้คียงกับครูใหม่ สถานศึกษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้ง
ช่วยเหลือและสอนงานครูใหม่ตามภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย  สถานศึกษาควรให้ครูพี่ เลีย้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใหม่มีความรู้ในศาสตรก์ารสอนในศตวรรษที่  21 และสถานศึกษา 
ควรก าหนดให้ครูพี่ เลี ้ยงพาครูใหม่ไปศึกษาดูงานของครูต้นแบบหรืออยู่ร่วมกับครูต้นแบบ  
เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์าประยกุตใ์ช ้

2.5 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญในการสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ มีจ านวน 6 ขอ้รายการ 
พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดและทุกข้อรายการ ได้แก่  
เขตพื ้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาต้องจัดให้ค รูใหม่สามารถขับ เคลื่ อนห้องเรียนได้ 
อย่างมีคุณภาพ ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ที่การศึกษาควรจัดใหค้รูใหม่ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา
ก่อนได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง สถานศึกษาควรเข้ามามีการก าหนดแผนงานพัฒนาครูใหม่ 
มาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและชัดเจน ก.ค.ศ. หรือเขตพืน้ที่การศึกษา ควรมี แอปพลิเคชั่น 
หรือแพลตฟอรม์ที่สนบัสนนุใหค้รูใหม่สามารถเขา้ถึงการจดัการเรียนการสอน ก.ค.ศ. และเขตพืน้ที่
การศึกษาควรปรับปรุงระบบการประเมินครูใหม่  โดยให้มีค รูแกนน า หรือครูมืออาชีพ  
เขา้มาร่วมเป็นกรรมการประเมิน และผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม และประเมินผลครูใหม่อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 

2.6 ระบบผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าจากภายนอก มีจ านวน 7 ข้อรายการ  
พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดและมีจ านวน 5 ข้อรายการ 
ที่ ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด  ได้แก่ เขตพื ้นที่การศึกษาควรมีการพัฒนาครูใหม่ 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู วินัย การออกแบบการเรียนรู ้  
การวดัและประเมินผล โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ควรมีการพัฒนาครูใหม่ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
ตรงตามสาขามาร่วมพัฒนา และร่วมเป็นกรรมการประเมินครูใหม่ สถานศึกษาควรให้ครูใหม่  
ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน าความรูป้ระสบการณ์ที่ได้รบัมาพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพ และสถานศึกษาควรน าภูมิปัญญา หรือปราชญ์ท้องถิ่น มาใหค้วามรูแ้ก่ครูใหม่  
โดยให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ครูใหม่สอน  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  17 คน ให้ความส าคัญ 
ในระดบัมากมีจ านวน 2 ขอ้รายการ ไดแ้ก่ เขตพืน้ที่การศึกษา หรือสถานศึกษาควรจดัท าหลกัสตูร 
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3-5 วัน  เพื่ อพัฒ นาค รูใหม่ และให้ค รูใหม่ ท ากิ จกรรมร่วมกัน  เพื่ อส ร้างความคุ้น เคย  
และสถานศึกษาควรจัดท าขอ้ตกลงกับมหาวิทยาลัยในเขตพืน้ที่เขา้มามีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา  
และแนะน าพฒันาครูใหม่ 

2.7 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพในการสรา้งเครือข่ายภายใน มีจ านวน 5 ข้อรายการ  
พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุทุกขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษา
ควรพัฒนาครูใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สถานศึกษาควรพัฒนาองค์ความรูเ้ก่ียวกับชุมชน  
แห่ งการเรียน รู้ทางวิชาชีพ  (PLC) ให้แก่ค รูใหม่  สถานศึกษาควรมีการท างาน เป็นทีม 
เพื่อเป็นการสรา้งเครือข่าย  และความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ  
แ ล ะ หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้  ร่ ว ม นิ เท ศ ค รู ให ม่ ทั้ ง ด้ า น ก า ร เรี ย น ก า รส อ น  
และการประพ ฤ ติปฏิ บั ติ ตน  และสถานศึกษาควรจัดค รูที่ มี ค วา ม รู้ ค วามสามารถ  
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ใหก้ารช่วยเหลือ ปรกึษา และแนะน าครูใหม่ 

2.8 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพในการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน มีจ านวน 5 ข้อ 
รายการ พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คนใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุดมีจ านวน 4 ขอ้รายการ 
ที่ ให้ความส าคัญ มากที่ สุด  ได้แก่  สถานศึกษาควรส่ ง เสริม ให้ค รูใหม่ ได้ศึ กษาดูงาน 
ของครูตน้แบบ หรือครูดีเด่นจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน าความรู ้และประสบการณ์มาใชไ้ดจ้ริง 
สถานศึกษาควรสง่เสรมิใหค้รูใหม่เป็นเครือข่ายกบัครูในสถานศกึษาอ่ืน ๆ ภายในสหวิทยาเขตหรือ
เขตพื ้นที่ การศึกษา  สถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหม่ ให้เข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนา  
ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ และสถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหม่  
เขา้รว่มเป็นเครือข่ายกบัอาจารยห์รือบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลยั และกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 
17 คนให้ความส าคัญในระดับมาก  จ านวน 1 ข้อรายการ ได้แก่ สถานศึกษาควรประสาน 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ให้มาแนะแนวทาง ให้ค าปรึกษา  
และแนะน าแก่ครูใหม่ 

2.9 ระบบการสะท้อนตนเองในการสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในระดับสูง  
จ านวน 7 ข้อรายการ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ  17 คน ให้ความส าคัญในระดับมากที่ สุด 
ทุกข้อรายการ ได้แก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง รูจ้ักแสวง  
หาความรูจ้ากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน สถานศึกษา 
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่เป็นผูม้ีปฏิสัมพันธ์ มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง 
ชุม ชน  สถานศึ กษาควรส่ ง เส ริม ให้ค รูใหม่ มี ทั กษ ะในการสื่ อสาร การใช้ภ าษ าไทย 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีความรู้
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ในเรื่องหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี ้วัด การออกแบบการเรียนรู ้ 
และการว ัดผลป ระ เม ิน ผล  สถานศ ึกษ าควรให ้ครูใหม่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
อย่างรอบด้าน สถานศึกษาควรให้ครูใหม่จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ รับผิดชอบ และถ่ายทอด  
องค์ความรูท้ักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่  
เปลี่ยนจากการบอกความรู้มาเป็นผู้อ  านวยความสะดวก และเป็นผู้แนะแนวทางการเรียน  
ใหแ้ก่นกัเรียน 

2.10 ระบบการสะท้อนตนเอง ในการสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจในความต่อเนื่อง 
ของการศึกษา มีจ านวน 5 ข้อรายการ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คนให้ความส าคัญในระดับ 
มากที่สดุทุกขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคัญยึดหลักการใหเ้ด็กเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข สถานศึกษา  
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีความรู ้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 
สถานศึกษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหก้บันกัเรียนเป็นรายบุคคลใหถู้กตอ้ง
และเหมาะสม ตามสถานการณ์ที่ เกิดขึน้จริงในชั้นเรียน  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่ 
ประเมินความสามารถ และวัดแววของนักเรียนเป็นรายบุคคล และสถานศึกษาควรส่งเสริม  
ใหค้รูใหม่สรา้งนวตักรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ชิน้ 

2.11 ระบบการสะท้อนตนเองในความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีจ านวน 6 ขอ้รายการ 
พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สดุทุกขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษา
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณ มีความรกั และความศรทัธา  
ในวิชาชีพครู สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีทักษะในการครองตน ครองคน และครองงาน 
เป็นผูม้ีวิสยัทัศนก์วา้งไกล และยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่
หมั่ นศึกษาค้นคว้า องค์ความรู้ใหม่  ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สถานศึกษา 
ควรสร้างความตระหนักให้ค รูใหม่มี วินัยทางการเงินและการด ารงชี วิต  สถานศึกษา 
ควรจัดประสบการณ์ให้ครูใหม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในชั้นเรียน  
และสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีความรู้ในการท าวิจัยในชั้นเรียน และมีผลงาน  
การวิจยัอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

2.12 ระบบการอ านวยการในการวางแผน มีจ านวน 4 ขอ้รายการ พบว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 
17 คน ใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุดทุกขอ้รายการ ไดแ้ก่ สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย  
เชิงปรมิาณเชิงคณุภาพ และตวัชีว้ดัที่ใชใ้นการพฒันาครูใหม่อย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน สถานศึกษา
ควรให้ความช่วยเหลือครูใหม่ด้านต่าง ๆ ตามที่ครูใหม่รอ้งขอ สถานศึกษาควรให้ค าปรึกษา 
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และแนะน าครูใหม่ในการเตรียมการประเมิน และพฒันาตนเอง และสถานศึกษาควรมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินครูใหม่ และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ที่ 

2.13 ระบบการอ านวยการในการด าเนินการ มีจ านวน 5  ข้อรายการ พบว่า 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกข้อรายการ ได้แก่ สถานศึกษา 
ควรจัดปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกับการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สถานศึกษาควรให้ค าปรึกษา 
และแนะน าครูใหม่ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการ  
ชัน้เรียน การจัดสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถานศึกษา
ควรจัดคณะท างานนิเทศครูใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน  
หรืออ่ืน ๆ สถานศึกษาควรส่งเสริมครูใหม่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน  
อย่างต่อเนื่อง และสถานศกึษาควรมีแนวปฏิบติัการประเมินครูใหม่ใหค้ณะกรรมการประเมินทราบ 

2.14 ระบบการอ านวยการในการตรวจสอบ มีจ านวน 7 ข้อรายการ พบว่า  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดทุกขอ้รายการ ได้แก่ คณะกรรมการ 
ผู้ประเมินควรสรุปผลการประเมิน และให้ค าปรึกษาแนะน า บอกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ แก่ครูใหม่  สถานศึกษาควรมีระบบการติดตามครูใหม่ที่ชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ครูใหม่ได้ชี ้แจงปัญหาหรืออุปสรรคที่ เกิดขึ ้น  
เพื่อร่วมแก้ปัญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือ   สถานศึกษาควรสรา้งแรงจูงใจเชิงบวก  
เพื่ อ เป็ น ขวัญ และก าลั ง ใจ แก่ ค รู ใหม่  ส ถานศึ กษ าควรมอบหมาย ให้ ฝ่ าย วิ ช าการ  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูพี่ เลีย้ง เป็นผู้แนะน าควบคุมดูแลการท างานของครูใหม่ 
สถานศึกษาควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมินโดยคณะกรรมการใหค้รูใหม่ทราบ เพื่อจะไดเ้ตรียมตวั 
เตรียมเอกสาร ผลงาน และน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสถานศึกษาควรใชว้ิธีการประเมินครูใหม่  
ที่หลากหลาย จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การดูผลงานการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม  
ของครูใหม่ 

2.15 ระบบการอ านวยการในการปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม มีจ านวน 7 ขอ้
รายการ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ใหค้วามส าคัญในระดับมากที่สุดทุกขอ้รายการ ไดแ้ก่ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดท้ างานตรงตามความรู ้ความสามารถ หรือความถนัดอย่าง
เต็มศักยภาพ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่ใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยู่เต็มศักยภาพ  
ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย สถานศึกษาควรให้ค าปรึกษาและแนะน าครูใหม่  
ในการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการสอนงานและนิเทศงาน สถานศึกษาควรพัฒนา 
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ให้ครูใหม่มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ และเห็นแนวทางความเจริญก้าวหน้า สถานศึกษา  
ควรปรบัเปลี่ยนเจตคติของครูใหม่ ในการท างานร่วมกบัครูอาวโุสไดอ้ย่างมีความสขุ สถานศึกษา
ควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดพ้ัฒนาตนเอง เก่ียวกับจิตวิทยาและการท าวิจัย เพื่อน าผลมาใชพ้ัฒนา 
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสถานศึกษาควรแนะน าให้ครูใหม่น าผลที่ได้จาก 
การประเมินไปปรบัปรุงพฒันาใหดี้ขึน้ 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่  

ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพบว่า มีประเด็นส าคญัที่ควรน ามาอภิปรายผลดงันี ้
1. ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ที่เป็นฉันทามติของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน มีระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครู
ใหม่ ทั้งหมด 5 ระบบและผู้เชี่ยวชาญ 17 คนให้ความส าคัญทั้ง 5 ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด  
ได้แก่ ระบบครูพี่ เลี ้ยง ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ระบบการสะท้อนตนเอง  
แล ะ ระบ บ ก า รอ าน วย ก า ร  ทั้ ง นี ้ เนื่ อ งม าจ าก ที่ ผ่ า น ม า ระบ บ ก า รพั ฒ น าค รู ให ม่  
ยงัไม่มีระบบส าหรบัการพฒันาสนบัสนุนครูใหม่ โดยหน่วยงานตน้สงักดั หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
มีการพัฒนาครูใหม่ในลักษณะต่างคนต่างท า ที่ปฏิบัติกันมาก คือ การจัดอบรม หรือส่งครูใหม่ 
ไปเข้ารบัการอบรม ประชุม สัมมนา ตามหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ครูใหม่ไม่ได้รบัการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ  ทั้ งด้านการปฏิบั ติตน  ปฏิ บั ติ งาน  และไม่ ตร งตามความต้องการ  
เพราะหน่วยงานที่จัดการอบรมเป็นผู้ก าหนดเรื่องที่จะใช้ในการอบรม ซึ่งบางเรื่องห่างไกลจาก
เหตกุารณค์วามเป็นจริงในหอ้งเรียน ไม่สามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
ประวิต เอราวรรณ์  (2560, น . 11-22) (เอกสารจากเว็บไซต์) ที่กล่าวถึงสภาพปัจจุบันและ 
ปัญหาการพัฒนาครูใหม่ว่า ระบบการพัฒนาครูใหม่ของประเทศไทยยังไม่มีระบบการพัฒนา  
ที่ชดัเจน ไม่มีหน่วยงานหลกัหรือเจา้ภาพที่จะท าหนา้ที่ดแูล ก ากบั ติดตาม วางระบบ และวางแผน
ในการพัฒนาครูใหม่ กระบวนการพัฒนาไม่ตอบสนองความตอ้งการของครู มุ่งใช้รูปแบบเดิม ๆ  
ไม่มีนวัตกรรมใหม่  ๆ ขาดระบบการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และครูใหม่ยังขาดแรงจูงใจ 
ในการศึกษาหาความรูด้้วยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู ้และทักษะด้านการจัด  
การเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Horn, Sterling, และ Subhan (2002, p. 6) ที่อธิบายว่าพัฒนาครูใหม่ควรมีรูปแบบการพัฒนา 
ที่ชัดเจน โดยมีการจัดปฐมนิเทศ การให้ค าปรึกษาแนะน า การปรับเงื่อนไขในการท างาน  
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การพัฒนาความเชี่ยวชาญในอาชีพ โอกาสในการได้รบัความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและ  
งานประเมินครูใหม่  

ดังนั้น  การมี ระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒ นาครูใหม่  ทั้ ง  5 ระบบ  
จะช่วยใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแนวทางและ 
น าระบบไปใช้ในการพัฒนาครูใหม่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลให้ครูใหม่ได้รบัการพัฒนา  
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานต าแหน่ งมีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีคุณลักษณะ 
ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีคุณภาพ  
ตามไปดว้ย 

2. แนวโน้มของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 

แนวโนม้ของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา
พืน้ฐาน จ าแนกตามระบบและรายดา้น 

2.1 แนวโนม้ของระบบครูพี่เลีย้ง 
2.1.1 ดา้นอารมณ์ พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า

พฤติกรรมทางด้านอารมณ์ในเชิงบวกใหแ้ก่ครูใหม่ ยิม้แยม้ แจ่มใส แสดงออกในทางที่ถูกตอ้ง  
และรูจ้ักใชเ้หตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เมื่อมีความเห็นต่าง ควรให้ครูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ให้มี  
ความรัก และเมตตาต่อนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ควรส่งเสริมให้ครูพี่ เลีย้ง 
สรา้งแรงจูงใจเชิงบวกให้กับครูใหม่ด้วยการยกย่องหรือชมเชยเมื่อท าความดี ควรสนับสนุน  
ให้ครูพี่ เลี ้ยงส่งเสริมให้ครูใหม่มีน ้าใจที่ ดีงามต่อนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่ วไป  
และควรให้ครูพี่ เลีย้งส่งเสริมให้ครูใหม่กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ  
และมีอารมณข์นั 

ทัง้นี ้เป็นเพราะครูพี่เลีย้งเป็นบุคคลที่ส  าคญั ซึ่งอยู่ใกลช้ิดกบัครูใหม่
มากที่สุด และเป็นผู้ก ากับดูแลครูใหม่ ทั้งทางด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม และด้านความเป็น  
มืออาชีพ ส าหรับด้านอารมณ์ครูพี่ เลีย้งจะต้องส่งเสริมครูใหม่มากเป็นพิเศษ เพราะครูใหม่ 
มีบทบาทหนา้ที่ในการจัดการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน อีกทัง้ตอ้งท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  
ในสถานศึกษา ถ้าครูใหม่มีพฤติกรรมด้านอารมณ์ในเชิงลบ จะเกิดผลเสียแก่นักเรียน และ
ผูร้่วมงานขาดการยอมรบั ท าใหก้ารเรียนการสอนและการท างานส่วนรวมขาดประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั เกรียง ฐิติจ าเริญพร, ชาริณี ตรีวรญัญู, สิรพิันธุ ์สวุรรณมรรคา (2560, น. 37-38) ที่
อธิบายว่า ครูพี่ เลีย้งและครูใหม่ต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า  
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ในด้านต่าง ๆ  ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน การควบคุมอารมณ์ ในขณะสอน  
การสรา้งปฏิสมัพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และสอดคลอ้งกับ ชวนคิด มะเสนะ (2559, น. 13-14)  
ที่ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาบคุลากรในขณะปฎิบติังานไวว้่า ระบบครูพี่เลีย้งนบัว่ามีความส าคญั 
ดงันัน้ควรจดัใหผู้ม้ีประสบการณใ์นการท างาน หรือที่มกัเรียกกนัว่า รุ่นพี่ ควรใหค้ าปรกึษาแนะน า  
ช่วยเหลือบุคลากรที่เขา้มาใหม่ในทกุ ๆ ดา้น โดยเฉพาะการควบคมุอารมณใ์นขณะปฏิบติังานและ
เมื่อมีความเห็นต่าง ตลอดจนฝึกทกัษะในการท างาน และการเรียนรูว้ฒันธรรมขององคก์ร 

2.1.2 ดา้นส่วนตัว พบว่า สถานศึกษาควรจัดครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ และการถ่ายทอดความรู ้ควรจดัครูพี่เลีย้งที่สามารถ
ใหค้ าปรกึษาและแนะน าครูใหม่เก่ียวกับการท างาน และการจดัการเรียนการสอนได ้ควรส่งเสริม
ใหค้รูพี่เลีย้งปลูกฝังในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู วินัย กิริยามารยาท 
และการแต่งกายใหแ้ก่ครูใหม่ ควรจดัครูพี่เลีย้งที่มีมนุษยสมัพนัธแ์ละเป็นบคุคลที่ไดร้บัการยอมรบั
จากครูใหม่ และควรสนับสนุนใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสริมแนวคิดให้กับครูใหม่ในเรื่องการด าเนินชีวิต 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งนี ้เป็นเพราะว่า ครูพี่ เลี ้ยงจะต้องดูแลครูใหม่ในด้านส่วนตัว  
ตั้งแต่ครูใหม่เข้ารบัต าแหน่ง โดยการพัฒนาครูใหม่เมื่อเข้าสู่ความเป็นครู สนับสนุนให้ครูใหม่  
มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย เพื่ อให้ เกิดความมั่ นใจในตนเอง ลดความเครียด  
ความวิตกกังวล ดูแลเอาใจใส่เก่ียวกับความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย  
อีกทัง้ปลูกฝังในเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม การวางตน ซึ่งจะช่วยให้ครูใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติ ตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ European Commission(2010, pp. 16-21) ที่อธิบายว่าการเตรียม
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ดา้นส่วนบคุคลคือการช่วยเหลือครูบรรจใุหม่ไดร้บัการพฒันาตวัเอง
ในฐานะครูในเดือนแรก และปีแรกนั้น ต้องต่อสู้กับความท้าทายในวิชาชีพ และความเป็นตัว 
ของตัวเองต้องเผชิญปัญหาหลายอย่างที่ เกิดขึน้ ท าให้เกิดความไม่มั่นใจ เกิดความเครียด  
ดังนั้นระบบครูพี่ เลี ้ยงจึงมีความส าคัญที่จะท าให้การช่วยเหลือแก่ครูใหม่ในช่วงทดลองงาน  
และใหก้ารสนบัสนุน แนะน าทัง้ดา้นการใชช้ีวิต ในดา้นส่วนตัว การสรา้งความรูส้ึก และแรงจูงใจ 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแ้ก่ครูใหม่ และช่วยปอ้งกนัการออกกลางคนั  

2.1.3 ด้านสังคม พบว่า สถานศึกษาควรให้ครูพี่ เลี ้ยงแนะน าครูใหม่
เก่ียวกับวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในองค์กร การวางตัว และเป็นสมาชิกที่ ดี  
ของสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น อบรมครูใหม่ให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อส่วนรวม  



  216 

มีความซื ่อ ส ัตย ์ต ่อ อ งค ์ก ร  แล ะต่อบทบาทหน ้าที ่ข อ งค รูผู ้ส อน  ให ้ม ีจ ิต ส าธา รณ ะ  
หรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลืองานในสถานศึกษา ชุมชนทอ้งถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน 
ให้ครูใหม่ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่ า งมี ค วามสุ ข  และพ าค รูใหม่ เข้า ร่วม กิ จก รรม  และป ระ เพ ณี ของชุม ชนท้อ งถิ่ น  
และสงัคมสว่นรวม 

ทั้งนี ้ เป็นเพราะเมื่ อครูใหม่ เข้ามารับต าแหน่งในสถานศึกษา  
ยังขาดความรู ้ความเขา้ใจวัฒนธรรมขององคก์รและการวางตน การมีปฏิสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน 
ดั งนั้นค รูพี่ เลี ้ย งต้องให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ค รูใหม่ เก่ี ยวกับวัฒ นธรรมขององค์ก ร  
มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย น าครูใหม่เขา้ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อใหค้รูใหม่มีความรู ้ทักษะ และใชช้ีวิตร่วมกับผูอ่ื้น และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข 
ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (2561) 
(เอกสารจากเว็บไซต์) ได้ก าหนดหลักการการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม  
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในหมวดที่ 1 เก่ียวกับวินัยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การด ารงชีวิต 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตส านึกความรบัผิดชอบ
ในวิชาชีพครู และหมวดที่  4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษา และชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ ประกอบดว้ยการท างานเป็นทีม งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
และชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

จากเหตผุลดงักลา่ว ครูพี่เลีย้งจึงจ าเป็นที่จะพฒันาส่งเสรมิสนบัสนุน
ครูใหม่ให้มีสมรรถนะตามหลักการที่  ก.ค.ศ. ก าหนดเพื่ อช่วยเหลือให้ครูใหม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน และประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  
สุพจนีย์ พัดจาด (2554, น. 182-185) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารงานเสริมสร้าง
สมรรถนะการปฏิบติังานของครูใหม่ในโรงเรียนสงักัดเทศบาล ผลการวิจยัพบว่า การร่วมมือของ 
ครูใหม่กับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสรา้งสรรค์ หมายถึง ตระหนักถึงความส าคัญในการรบัฟังความ
คิดเห็น ใหก้ารยอมรบัความรูค้วามสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมแรงร่วมใจปฏิบติังาน
อนัสง่ผลพฒันางานต่างๆ ของสถานศกึษา เกิดขึน้กบัชุมชนใหม้ีการยอมรบัและปฏิบติังานร่วมกนั
ดว้ยความเต็มใจ 

2.1.4 ด้านวิชาชีพ พบว่า สถานศึกษาควรก าหนดให้ครูพี่ เลีย้งนิเทศ 
การเรียนการสอนของครูใหม่แบบกัลยาณมิตร ควรก าหนดให้ครูพี่ เลีย้งเปิดโอกาสให้ครูใหม่  
สังเกตการสอนของค รูพี่ เลี ้ยง หรือค รูท่ าน อ่ืน  ๆ  ที่ มี ความ เชี่ ยวชาญ ในการสอนก่อน  
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ควรจดัครูพี่เลีย้งที่มีประสบการณ ์มีเทคนิคการจดัการเรียนการสอนที่ดี มีความรู ้ความสามารถสงู
กว่า หรือใกลเ้คียงกบัครูใหม่ ควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งช่วยเหลือและสอนงานครูใหม่ตามภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  ควรให้ครูพี่ เลี ้ยงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใหม่มีความรู้ในศาสตรก์ารสอน  
ในศตวรรษที่  21 และควรก าหนดให้ค รูพี่ เลี ้ยงพาครูใหม่ ไปศึกษาดูงานของครูต้นแบบ 
หรืออยู่รว่มกบัครูตน้แบบ เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์าประยกุตใ์ช ้

ทั้งนี ้ เนื่องมาจากครูพี่ เลี ้ยงเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์  และ  
มีความช านาญด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อเสนอแนะ 
แก่ครูใหม่ ดว้ยวิธีการนิเทศ การสอนงาน ตลอดจนส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดพ้ัฒนาการจัดการเรียน  
การสอนโดยใช้วิ ธีสอนที่หลากหลาย มีความรู้ ทักษะในศาสตร์การสอนในศตวรรษที่  21  
เพื่อให้ครูใหม่มีความรู ้ทักษะ ด้านวิชาชีพ และมีการพัฒนาเน้นครูมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชวนคิด มะเสนะ (2559, น . 13-14) ที่ เสนอแนวคิดว่า การพัฒนาบุคลากร 
มีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ร เนื่องจากบุคลากรไดเ้รียนรูเ้ทคนิควิธีการท างาน จนเกิดทกัษะ 
มีความช านาญจากการฝึก และการทดลองปฏิบัติ ทั้งอาจได้รบัการถ่ายทอดจากผูบ้ริหารและ  
ครูพี่ เลี ้ยงไปพร้อม  ๆ  กับการปฎิบั ติ งานจริง การพัฒนาบุคลากร ในขณะปฎิบั ติ งาน  
โดยใช้ 1) วิ ธีการสอนงาน ซึ่ ง เป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความ รู้ ความสามารถ  
ทักษะและความเชี่ ยวชาญภายใต้บรรยากาศความสัมพันธ์ที่ ดี ต่อกัน  2) ระบบพี่ เลี ้ยง  
จัดใหผู้ม้ีประสบการณ์ในการท างาน คอยใหค้ าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือบุคลากรที่เขา้มาใหม่
เพื่อใหม้ีทกัษะในการท างานตลอดจนการเรียนรูว้ฒันธรรมองคก์ร 3) การเรียนรูจ้ากการปฎิบติังาน 
โดยฝึกให้บุคลากรใหม่เรียนรูจ้ากการปฎิบัติงานโดยตรงและได้เสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา
บุคลากรใหม่ นอกจากการปฎิบติังาน เช่นการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา การฝึกอบรม
ทางไกล การศึกษาต่อ และการท างาน 

2.2 แนวโนม้ของระบบเชี่ยวชาญ 
2.2.1 ด้านการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ พบว่า เขตพื ้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาตอ้งจดัใหค้รูใหม่สามารถขับเคลื่อนหอ้งเรียนไดอ้ย่างมีคณุภาพ  ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ที่
การศึกษาควรจัดให้ครูใหม่ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาก่อนได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง 
สถานศึกษาควรเขา้มามีการก าหนดแผนงานพัฒนาครูใหม่ มาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ที่การศึกษา ควรมีแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ที่สนับสนุนใหค้รูใหม่
สามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอน  ก.ค.ศ.และเขตพื ้นที่การศึกษาควรปรับปรุงระบบ 
การประเมินครูใหม่ โดยให้มีครูแกนน า หรือครูมืออาชีพ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการประเมิน  
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และผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
ครูใหม่อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าปัจจุบนัหน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาพฒันา
ครูใหม่โดยต่างคนต่างท า ขาดการวางแผนที่ ดี  ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา 
ควรร่วมมือกันในการพัฒนาครูใหม่เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยมีการจัดท าแผนเพื่อใช้ใน 
การพัฒนาครูใหม่อย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน มีระบบการพัฒนาครูใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน 
เพื่อให้ครูใหม่มีความมั่นใจในการเริ่มต้นความเป็นครูและมีแผนการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
อย่างเป็นระบบ เพื่อใหค้รูใหม่เกิดการพัฒนาและเกิดการต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลใหค้รูใหม่
เกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน การจัดการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
ดงัที่ ประวิต เอราวรรณ์ (2560, น. 11-22) (เอกสารจากเว็บไซต)์ พบว่าระบบการพัฒนาครูของไทย
โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบนัยงัคงมีลกัษณะต่างคนต่างท า ขาดการวางแผน การก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาครูในภาพรวม การพัฒนาครูจึงเกิดความซ ้าซ้อนและขาดประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ อรรณพ จีนะวัฒน ์(2559, น. 1388) ที่อธิบายว่าปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับ 
การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ความช านาญ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพนัน้ เป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ นบัตัง้แต่การวางแผนการน าไปปฏิบติัตาม
แผน การก ากับติดตาม และการประเมินผลในท านองเดียวกัน Reimers (2003, pp. 119-143) 
เสนอแนะว่าการพัฒนา วิชาชีพจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น  ขึ ้นอยู่กับหลายปัจจัย  
นับตั้งแต่ตัวของผู้ป ระกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งเป็นฝ่ายก าหนดนโยบายและสถาบนัการผลิตครูในระดับอุดมศึกษาและสอดคลอ้ง กับ
ผลงานวิจัยของ วรสิทธิ์ ยาวิลาศ (2558, น. 49-50) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพ
การปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย  อ าเภอเวียงแหง ตามกระบวนการเตรียมความพรอ้มและพัฒนา 
อย่างเขม้ เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาในการพฒันา
งานของครูผู้ช่วย ขาดประสบการณ์ในการท างาน ส าหรบัข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรจัดประชุม  
อบรม สมัมนาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบวินัย แนวทางในการปฏิบติัตน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนา้ที่ของครู เพื่อสง่เสรมิใหค้รูมีความรู ้มีทกัษะ และมีความช านาญงานเพิ่มขึน้ 

2.2.2 ด้านการให้ค าแนะน าจากภายนอก พบว่า เขตพื ้นที่การศึกษา 
ควรมีการพัฒนาครูใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู วินัย  
การออกแบบการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล โดยเนน้การประเมินตามสภาพจรงิ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และศึกษานิเทศก ์ควรมีการพัฒนาครูใหม่  
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ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้  
ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขามาร่วมพฒันา และร่วมเป็นกรรมการประเมินครูใหม่ ควรใหค้รูใหม่
ไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาอ่ืน  ๆ เพื่ อน าความรู้ประสบการณ์ที่ ได้รับมาพัฒนาตนเอง  
และพัฒนาวิชาชีพ  ควรน าภูมิปัญญา หรือปราชญ์ท้องถิ่น มาให้ความรูแ้ก่ครูใหม่ เขตพื ้นที่
การศึกษาหรือสถานศึกษาควรจดัท าหลกัสตูร 3-5 วนั เพื่อพฒันาครูใหม่และใหค้รูใหม่ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อสรา้งความคุน้เคย และสถานศึกษาควรจัดท าขอ้ตกลงกับมหาวิทยาลัยในเขตพืน้ที่ 
เขา้มามีสว่นรว่มใหค้ าปรกึษา และแนะน าพฒันาครูใหม่ 

ทั้ ง นี ้ เ ป็ น เพ ราะค รู ให ม่ ข าด ป ระสบ ก ารณ์  ทั ก ษ ะ  ห น้ าที่ 
ความรบัผิดชอบ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ถึงแมว้่าจะไดร้บัการฝึกประสบการณ์การสอน 
ในระดับอุดมศึกษา แต่เป็นการฝึกประสบการณ์ในระยะสั้น ๆ ประเด็นที่ส  าคัญในการพัฒนาครู
ใหม่ นอกจากการปฎิบติังานจริงในสถานศึกษาแลว้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ชี่ยวชาญ จากภายนอกมาให้
ค าปรึกษา แนะน า นิเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสมรรถนะ วิ ชาชีพครู จรรยาบรรณ การจัด 
การเรียนรูโ้ดยหน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษา เชิญผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ศึกษานิเทศก ์หรือ
การท าขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยัที่ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่สถานศึกษาหรือใกลเ้คียงมาใหค้วามช่วยเหลือ
แก่ครูใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันรามจิตติ (2557 อ้างถึงใน มานิตย์ นาคเมือง , 
2552) ได้เสนอแนวทางและนวัตกรรมการพัฒนาครูในปัจจุบัน  ดังนี ้ 1) การสร้างระบบครู
ผู้เชี่ยวชาญเป็น Coach ประกอบกับฝึกปฏิบัติงานครูเน้นการท างานใกล้ชิดระหว่างผู้มี
ประสบการณ์ กับค รู ในการให้ค าปรึกษาหารือและเป็นวิ ธีส  าคัญ ของการพัฒ นาค รู   
2) การผสมผสานกระบวนการวัดผลเขา้กับการศึกษาอย่างแนบแน่น ปรบัใหย้ืดหยุ่นหลากหลาย
ใชไ้ดใ้นหลายสถานการณ์ ตามกรอบคิดสรา้งสรรค ์3) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาครูเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาครูทางไกลผ่านรูปแบบ Web-Based 
Training ต่าง ๆ เพื่อจัดการความรูร้ะหว่างครูด้วยกัน นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
มานิตย ์นาคเมือง (2552, น. 38-44) ที่กล่าวถึง วิธีการพัฒนาบุคลากรประกอบกนัหลายวิธี เช่น 
ก า รพ ัฒ นา ในขณ ะปฎิบ ัต ิง าน โดย ใช ้ว ิธี  Coaching เป็ น การพัฒนาด้วยวิธีสอนงาน  
เนน้การเรียนรูด้ว้ยการปฏิบัติ ภายใตก้ารช่วยเหลือแนะน าของผูม้ีประสบการณ์มากกว่าและวิธี 
Job Rotation เป็นการหมุนเวียนการปฎิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจะได้รอบรูง้าน และ 
มีประสบการณใ์นการท างานและหมั่นไปรว่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ชีแ้นะ เพื่อช่วยใหค้รูบรรลุ
เปา้หมาย 
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2.3 แนวโนม้ของระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ 
2.3.1 ดา้นการสรา้งเครือข่ายภายใน พบว่า สถานศึกษาควรพัฒนา

ครูใหม่โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ควรพัฒนาองคค์วามรูเ้ก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
(PLC) ให้แก่ครูใหม่ ควรมีการท างานเป็นทีมเพื่อเป็นการสรา้งเครือข่าย  และความสามัคคี 
ในหมู่คณะ ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ร่วมนิเทศ   
ครูใหม่ทั้งด้านการเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบัติตน และควรจัดครูที่มีความรู ้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ใหก้ารช่วยเหลือ ปรกึษา และแนะน าครูใหม่ 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ครูใหม่เมื่อเขา้สู่ต  าแหน่งครูผูช้่วยในสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูพี่ เลีย้ง ตลอดจนผู้ร่วมงาน ตอ้งให้การช่วยเหลือครูใหม่โดยการนิเทศ  
การสอนงาน การสรา้งความคุ้นเคยเป็นกันเอง และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูใหม่เพื่อให้ครูใหม่  
มี ค ว าม รู้สึ ก อบ อุ่ น  เป็ น กั ล ย าน มิ ต ร  ท า ให้มี ก า ลั ง ใจ ใน ก ารปฏิ บั ติ ง าน ในห น้ าที่  
และงานพิ เศษที่ ได้รับมอบหมาย นอกจากนี ้สถานศึกษาจะต้องให้ เกียรติแก่ค รูใหม่  
โดยการจัดปฐมนิเทศ การแนะน าให้ผู ้ร่วมงานรับทราบและพัฒนาครูใหม่อย่างต่อเนื่อง  
ในหน้าที่หลักคือ กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
ตลอดจนเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดท้ างานร่วมกับคณะครูหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อการท างานเป็นทีม 
เพื่อความสามคัคีในหมู่คณะ และมีการปฏิสมัพนัธเ์รียนรูร้่วมกนัภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ เกรียง ฐิติจ าเริญพร, ชาริณี ตรีวรญัญู, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (2560, น. 37-38) 
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาครูใหม่เขา้สู่วิชาชีพ โดยการสรา้งทีมงานและตัง้เป้าหมายร่วมกัน
ทัง้การเรียนรู ้การออกแบบการเรียนรู ้การจัดการเรียนรูใ้นชัน้เรียน การวัดประเมินผลที่เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างวิชาชีพระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งจะส่งผลใหค้รู
ใหม่ไดร้บัการพฒันาเต็มศกัยภาพ ซึ่งปัจจยัแห่งความส าเรจ็นัน้ ขึน้อยู่กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
พี่เลีย้ง และผูร้ว่มงานทกุคน 

นอกจากนี ้ ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กลีบจันทร ์เจริญสุข 
(2553, น. 73) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูบรรจุใหม่  
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนา
ขา้ราชการครูใหม่ควรไดร้บัการสนบัสนุนดังนี ้การสนบัสนุนส่วนบุคคลโดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูพี่เลีย้งและฝ่ายวิชาการคอยใหก้ารช่วยเหลือชีแ้นะอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มั่นคงในวิชาชีพและ
ลดภาระงาน การสนับสนุนด้านสังคม โดยการดูแลให้เข้าร่วมชุมชนแห่งวิชาชีพ การร่วมมือ  
ให้ข้อมูลย้อนกลับและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน และการสนับสนุนทางวิชาชีพ 
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โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญมาใหค้ าแนะน าเชิงวิชาการ และการแลกเปลี่ยนกับครูใหม่  และสอดคลอ้งกับ 
Stephane Coloanesi, Catherine Van Nieuwenhaven and Simon Beausaert (2020, p. 258) 
ได้ท าการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมวิชาชีพครูใหม่ในการพัฒนาแล ะความเพียร 
ในระดับมัธยมศึกษาการศึกษา: บทบาทของการเรียนรูต้ามอัธยาศัย พบว่า การมีผูอ้  านวยการ 
ในบทบาทของพี่ เลี ้ยงจะมีส่วนในการประเมินนี ้ ครูใหม่มักจะเลือกที่ปรึกษาด้วยตนเอง  
พวกเขาไม่ต้องการให้ที่ ปรึกษาเป็นหัวหน้า แต่ต้องการให้เป็นเพื่ อนร่วมงานที่ สนิทซึ่ ง  
พวกเขาไว้วางใจ ซึ่ งสอนวิชาเดียวกันในชั้นเรียนเดียวกัน ผลลัพธ์ของเรามีความหมาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบัการเตรียมความพรอ้มของครูมือใหม่ ตัง้แต่การเรียนรูต้ามอธัยาศยัทาง
สังคม (เช่นผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน) เป็นประโยชน์ต่อครูใหม่  
สิ่งส  าคญัคือตอ้งสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ปลอดภยัและอบอุ่นจึงจะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้
นอกจากนีค้รูใหม่ควรไดร้บัโอกาสในการเลือกที่ปรกึษาของพวกเขาดว้ยตนเอง 

2.3.2 ด้านการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน พบว่า สถานศึกษา 
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่ ได้ศึกษาดูงานของครูต้นแบบ หรือค รูดีเด่นจากสถานศึกษาอ่ืน  ๆ  
เพื่ อน าความ รู้ และประสบการณ์มาใช้ได้จริง  ควรส่ งเสริมให้ค รูใหม่ เป็น เครือข่ายกับ  
ครูในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ภายในสหวิทยาเขตหรือเขตพื ้นที่ การศึกษา  ควรส่งเสริมครูใหม่ 
ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในหลักสูตรต่าง  ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ  
ควรส่งเสริมครูใหม่เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกับอาจารยห์รือบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และควรประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ให้มาแนะแนวทาง  
ใหค้ าปรกึษา และแนะน าแก่ครูใหม่ 

ทั้ งนี ้  เพ ราะ ว่าการพัฒ นาค รูใหม่ โดยผู้บ ริห ารสถานศึกษา  
ครูพี่เลีย้ง ตลอดจนครูผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาครูใหม่ภายในสถานศึกษา เ ป็นการพัฒนา 
ครูใหม่อยู่ในระดับหนึ่ง ยังไม่เป็นการเพียงพอส าหรบัครูใหม่ ดังนั้นสถานศึกษาควรเปิด โอกาส 
ให้ค รูใหม่  ได้รับ ค วาม รู ท้ ักษ ะแล ะป ระสบ กา รณ ์ ร ะห ว ่า ง โรง เร ีย น  ส ห ว ิท ย า เข ต 
หรือตามที่หน่วยงานจัดขึน้ เช่น  การส่งครูเขา้รบัการประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน  
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ระหว่างโรงเรียน  สหวิทยาเขต ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเอง  
พัฒนาวิชาชีพของครูใหม่ และร่วมเป็นเครือข่ายกับครูในโรงเรียนอ่ืน ซึ่งจะส่งผลให ้ครูใหม่ 
น า ค วาม รู ้ ป ร ะ สบ กา รณ ์ที ่ไ ด ้ร ับ ม าป ระ ย ุก ต ์ใ ช ้ใ น การปฏิบั ติงาน ท าให้งานบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประวิต เอราวรรณ ์ 
(2560, น . 11-22) (เอกสารจาก เว็บ ไซต์ ) ที่ เสนอ รูปแบบการพัฒ นาค รูใหม่ ว่ าค รูใหม่ 
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ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากสถานศึกษา ให้เข้า รับการประชุม อบรม สัมมนาตาม 
ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ การศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู ้การเรียนรู้  
การปฎิบติั โดยหมนุเวียนครูใหป้ฏิบติังานหลายหนา้ที่ การจดัทีมงานเพื่อการเรียนรูแ้ละปฏิบติังาน
ร่วมกัน โดยใช้โครงการ ต่าง  ๆ จากภายนอก เพื่ อเป็นการกระตุ้นการท างานและต่ืนตัว 
ในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้ยังสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ณัฐธิดา จิตสิงห ์
(2554, น. 108-109) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
ของครูผูช้่วย ในสงักัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่าความตอ้งการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครูผูช้่วย คือ การพัฒนาตนเองในดา้นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
มากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นมาตรฐานความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ และดา้นการพัฒนาตนเอง 
ตามล าดบั 

2.4 แนวโนม้ของระบบการสะทอ้นตนเอง 
2.4.1 ดา้นการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดับสูง พบว่า สถานศึกษา 

ควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง รูจ้ักแสวงหาความรูจ้ากสื่อต่าง  ๆ เพื่อใหท้ันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณปั์จจุบนั ควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นผูม้ีปฏิสมัพนัธ ์มีมนษุยส์มัพนัธ์
ที่ ดี ต่อนักเรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน ควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีทักษะในการสื่อสาร  
การใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมใหค้รูใหม่  
มีความรูใ้นเรื่องหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้ตัวชีว้ัด การออกแบบการเรียนรู ้
และการวดัผลประเมินผล ควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการอย่างรอบดา้น ควรใหค้รูใหม่
จดัการเรียนรูใ้นวิชาที่รบัผิดชอบ และถ่ายทอดองคค์วามรูท้กัษะชีวิตใหก้บันกัเรียนไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
และควรส่งเสริมให้ครูใหม่ เปลี่ยนจากการบอกความรู้มาเป็นผู้อ  านวยความสะดวกและ  
เป็นผูแ้นะแนวทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 

ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนัเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทัง้การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และการศึกษา ดงันัน้ สถานศึกษาตอ้งพฒันา
ครูใหม่ให้ก้าวทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งด้านการ
จัดการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน การใชน้วัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล เขา้มาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้รูจ้ัก
แสวงหาความรูจ้ากสื่อต่าง ๆ และน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้การจดัการเรียนรูส้่งเสรมิสนบัสนุน
ใหค้รูใหม่จัดการเรียนรูท้ัง้ความรูแ้ละดา้นทักษะวิชาชีพเพื่อใหผู้เ้รียนน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
จรงิและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต จากเหตผุลดงักลา่วจะช่วยใหผู้เ้รียนกา้วผ่าน
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างมีคณุภาพและเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลสูงสดุซึ่ง
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สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560, น. 116) ที่ไดก้ าหนดแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาครูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา สรุปได้
ดังนี ้ สภาวการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อระบบการศึกษา ดังนั้น จึงต้อง
ปรบัเปลี่ยนหลกัสูตรวิชาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาและการเตรียมความพรอ้มของครู 
รวมทัง้การผลิตครูใหม่ใหม้ีสมรรถนะสงูตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหค้รูใหม่ถ่ายทอดกระบวนการ
จัดการการสอนและการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชนในปัจจุบันใหรู้แ้ละเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อีกทั้งมีความสามารถคิดวิเคราะห์ และจัดกระบวนการเรียนการสอนต่างๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Ilnur Garipov, Ramis Nasibullov, Ilnar 
Yarullin and Guzel Nasibullova (2019, p.145) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพฒันาระบบการเตรียมความ
พรอ้มครูใหม่ที่มีประสิทธิภาพส าหรบัโรงเรียนสมัยใหม่ พบว่า กระบวนทัศนข์องการศึกษาก าลงั
เปลี่ยนไปก็เห็นไดช้ัดว่า จ าเป็นตอ้งมีขอ้ก าหนดใหม่ส าหรบัการศึกษาของครูและความสามารถ
ของครูใหม่ เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรบัครูที่จะตอ้งมีอุปกรณ์เคลื่อนที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรบัตัวใหเ้ขา้กับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม เตรียมพรอ้มส าหรบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ความทา้ทายเชิงนวตักรรม มีความสามารถในการมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ และความสามารถในการคิด
พิจารณา การใชเ้ทคโนโลยี และการสื่อสารของตนเอง ขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัการปรบัตวัทางวิชาชีพ
ของครูมือใหม่ที่เกิดขึน้ระหว่างการทดลองงาน ย่ิงไปกว่านัน้ยงัเนน้ถึงปัญหาทางจิตวิทยาและการ
เรียนการสอนท่ีครูใหม่ตอ้งเผชิญ  

2.4.2 ดา้นการสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา 
พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่จัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยึดหลกัการ
ใหเ้ด็กเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ มีความรูแ้ละความเขา้ใจในการจดัการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่  21 มีทักษะแก้ปัญหาต่าง ๆ ใหก้ับนักเรียนเป็นรายบุคคลใหถู้กตอ้ง 
และเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้จริงในชั้นเรียน  ประเมินความสามารถและวัดแววของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคล และสรา้งนวตักรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ชิน้ 

ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะครูใหม่เมื่อไดร้บัการบรรจุแต่งตั้ง จะตอ้งไดร้ับ
การประเมินโดยคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง เพื่อการเตรียมความพรอ้มและการพัฒนา 
อย่างเข้มเป็นระยะเวลา 2 ปี มีการประเมิน 4 ครั้งก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  
ทัง้นี ้สถานศึกษาตอ้งมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาครูใหม่ โดยแจง้เกณฑก์ารประเมินใหค้รูใหม่  
ได้รับทราบ และครูใหม่จะต้องด าเนินการพัฒนาตนเองตามขั้นตอนและกรอบการพัฒนา  
ดังนั้น ครูใหม่จะต้องมีความวิริยะ อุตสาหะ พัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ 
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คณุลกัษณะที่เหมาะสม และมีคุณภาพส่งผลต่อผูเ้รียน และสามารถน าความรูท้กัษะไปประยุกต์ 
ใชใ้นการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ซึ่งสอดคล้องกับ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , 2561) 
(เอกสารจากเว็บไซต์) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเตรียมความพรอ้มและการพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ดังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะ
เหมาะสมในหน้าที่ความรบัผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยใหส้่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริม  
สนับสนุนทรพัยากรการเตรียมความพรอ้มและการพัฒนาอย่างเขม้ ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคลากร 
เอกสาร สื่อ และอ่ืน ๆ และใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักัดด าเนินการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเข้ม ส าหรับผู้ที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เน้นข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา และมีการพฒันาครูผูช้่วยใหม้ีคณุลกัษณะ และสมรรถนะในการปฏิบติัตน 
ปฏิบติังานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน เก่ียวกบัการมีวินยั คณุธรรม และจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ  การมี ส่วนร่วมในการพัฒ นาสถานศึกษาและชุมชนการเรียน รู้วิชาชีพ  
การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  
ชั้นเรียน และมีทักษะการใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ให้ผู ้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ ก าหนด  อีกทั้ง Tonja Simpson  
(2016, p. 235) การเตรียมความพรอ้มและการช่วยเหลือส าหรับครูใหม่มีผลกระทบเชิงบวก 
ต่อผลลพัธ์ ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมั่นและการคงอยู่ของครูใหม่ 2) การปฏิบติัการสอนในชัน้เรียนของ 
ครูใหม่ และ 3) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการศึกษาเก่ียวกับความมุ่งมั่นและการคงอยู่ของ 
ครูใหม่  ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าครูใหม่ที่ เข้าร่วมในโครงการมีความพึงพอใจและความมุ่ งมั่ น  
ในการท างาน หรือการคงอยู่ที่สงูกว่า ส าหรบัแนวปฏิบติัหอ้งเรียนส่วนใหญ่พบว่า ครูใหม่ที่เขา้รว่ม
โครงการท าได้ดีกว่าในแง่มุมต่าง  ๆ ของการสอน เช่น การท าให้นักเรียนท างานได้ดีขึ ้น  
การพัฒนาแผนการสอนที่ใช้งานได้จริง  การใช้การตั้งค าถามของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
การปรบักิจกรรมในชัน้เรียน เพื่อตอบสนองความสนใจของนกัเรียน จดับรรยากาศในหอ้งเรียนที่ดี 
และแสดงให้เห็นถึงการจัดการชั้นเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ส าหรบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนของครูใหม่ที่ เข้าร่วมโครงการมีคะแนนสูงกว่าหรือได้รับ  
ผลการทดสอบทางวิชาการดี  อีกทั้ง Leah Shagrir (2010, p. 45) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
ครูมืออาชีพของครูใหม่ : ความเป็นมืออาชีพ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการสอน 
พบว่าปัจจัยหลักที่สนับสนุนและเตรียมความพรอ้มครูใหม่ ครูใหม่จึงจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ  
ในสาขาวิชานั้น ๆ  การศึกษาข้อดีและผลลัพธ์ของรูปแบบการเรียนรูท้ี่แตกต่างนี ้ ก่อให้เกิด 
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ค าจ ากัดความของช่องทางที่จ  าเป็นส าหรับการทดลองงานที่มีประสิทธิภาพของครูใหม่และ  
ความเชี่ยวชาญที่มีทักษะของครูใหม่ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การสรา้ง 
ความเป็นมืออาชีพ  2) การเป็นสมาชิกของชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ และ 3) การเสริมสรา้ง
ทั กษ ะก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมื อ อ าชี พ  แ ล ะ  อ รรณ พ  จี น ะวัฒ น์  (2559, น . 1379) พ บ ว่ า  
ผู้ประกอบวิชาชีพครูจ าเป็นต้องพัฒนาตน เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยการแสวงหา
ความรูเ้กี่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงตนเอง การปรบัปรุงตนเอง โดยการแสวงหาการสนับสนุน 
จากบุคคลในอาชีพเดียวกัน มีการวางแผนการพัฒนารอบด้าน ทั้งนี ้ปัจ จัยที่ เก่ียวข้องกับ 
การพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญ  ที่จะมุ่งให้เกิดความส าเร็จในทุกขั้นตอนของการพัฒนาตน ได้แก่ 
วัฒ นธรรมการสนับสนุนบริบทของสถานศึกษา เวลา  ขั้นตอนในการพัฒ นาวิชาชีพ  
การใช้เทคโนโลยี เพื่ อการสอน และบทบาทขององค์กรด้านวิชาชีพ  ซึ่ งปัจจัยดังกล่าว  
จะสง่ผลส าคญัต่อการพฒันาตนท่ีมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

2.4.3 ดา้นความก้าวหน้าในวิชาชีพ พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริม  
ใหค้รูใหม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณ มีความรกั และความศรทัธาในวิชาชีพครู   
ควรส่งเสริมใหค้รูใหม่มีทักษะในการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผูม้ีวิสยัทัศนก์วา้งไกล
และยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรส่งเสริมใหค้รูใหม่หมั่นศึกษาคน้ควา้ องคค์วามรูใ้หม่  ๆ 
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ควรสรา้งความตระหนักให้ครูใหม่มีวินัยทางการเงินและ  
การด ารงชีวิต ควรจัดประสบการณ์ให้ครูใหม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
ในชัน้เรียนและสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ มีความรูใ้นการท าวิจยัในชัน้เรียน และมีผลงาน
การวิจยัอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

ทั้งนี ้สืบเนื่องมาจาก ปัจจุบันอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง 
มีเกียรติ สังคมให้การยอมรับในระดับสูง และมีความก้าวหน้าในอาชีพ เมื่อครูใหม่ เข้าสู่ 
ระบบสถานศึกษา และจะต้องได้รับการประเมินให้ผ่ าน เกณฑ์ที่ ก าหนด สถานศึกษา  
จึงมีความจ าเป็น และใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาครูใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การครองตน ครองคน ครองงาน ส่งเสริมให้ครูใหม่มีความก้าวหน้าทางด้านวิ ชาชีพ  
โดยจดัส่งครูใหม่เขา้ร่วม ประชุม อบรม สมัมนา พาไปศึกษาดงูานการศึกษา คน้ควา้องคค์วามรู้ 
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้และประสบการณ์ตรง อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใหม่  
จัดกระบวนการเรียนรู้คิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม น าปัญหาอุปสรรคที่ เกิดจากการจัด
กระบวนการเรียนรู้มาท าวิจัย เพื่ อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพได้อย่าง มีประสิท ธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Richard Ingersoll and 
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Michael Strong (2011, p. 202) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  ผ ล ก ระ ท บ ข อ ง ก า รท ด ล อ ง ง าน แ ล ะ 
การให้ค าปรึกษาส าหรับครูใหม่  : การทบทวนอย่างมี วิจารณญาณในงานวิจัย  พบว่า  
การเตรียมความพร้อมเชิงประจักษ์ส  าหรับประเด็นข้อรอ้งขอสนับสนุนและความช่วยเหลือ 
ส าหรบัครูใหม่ ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลลพัธส์ามชุด ไดแ้ก่ ความมุ่งมั่นและการคงไวซ้ึ่งความรู ้
การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของครูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการศึกษาเก่ียวกับ 
ความมุ่งมั่นและการคงไวซ้ึ่งความรู ้ส่วนใหญ่พบว่าครูใหม่ที่เขา้ร่วมบางส่วนมีความพึงพอใจ 
ในการท างาน ความมุ่งมั่น และการคงไว้ซึ่งความรู ้ในแนวทางการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  
สิ่งที่ส  าคญัในการทบทวนการวิจยัแสดงใหเ้ห็นอีกว่า ครูใหม่ที่เขา้รว่มบางส่วนแสดงความสามารถ
ที่ ดีในด้านการสอน เช่น การให้ภาระงานกับนักเรียน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้  
การใชค้ าถามที่มีประสิทธิภาพกบันกัเรียน การปรบักิจกรรมในหอ้งเรียนที่สอดคลอ้งกบัความสนใจ
ของนัก เรียน  สร้างบรรยากาศห้องเรียน เชิ งบวก และสาธิตการจัดการชั้น เรียนอย่าง 
ประสบผลส าเร็จ ส าหรบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนกัเรียน โดยส่วนใหญ่ของการศึกษาพบว่าครู
ใหม่ที่ เข้าร่วมบางส่วนได้รับคะแนนหรือพัฒนาการในการสอบวัดผลทางวิชาการที่ ดี  
อีกทั้ งสอดคล้องกับ  กลีบจันทร์ เจริญ สุข  (2553, น. 73) ที่ ท าการวิจัย เรื่องการศึกษา 
ผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูบรรจใุหม่ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูใหม่มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  
ดา้นการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ดา้นการพัฒนาสถานศึกษา ดา้นการพัฒนาผูเ้รียน  
และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุทธชัย เสริมพงษ ์ 
(2554, น. 179-182) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานของครูผูช้่วย 
ในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผลการวิจัย  พบว่า  
1) ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู ้แนวทางการแก้ปัญหา คือ โรงเรียนควรมีการอบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจในการวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การนิ เทศ  
และมอบหมายงานตามศกัยภาพ เปิดโอกาสใหค้รูผูช้่วยไดเ้รียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เต็มตามศักยภาพ 2) ปัญหาดา้นการพัฒนาผูเ้รียน แนวทางการแกปั้ญหา โรงเรียนควรจดัอบรม 
ใหค้วามรู ้และจัดรวบรวมเอกสารในการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน เพื่อใหค้รูใหม่คน้ควา้ขอ้มูล
เรียนรู ้เพิ่มพูนประสบการณ์ และน ามาใชป้ระโยชนใ์นการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผูเ้รียน  และ  
3) ปัญหาการพฒันาทางวิชาการ แนวทางในการแกปั้ญหา โรงเรียนควรจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 
แหลง่เรียนรู ้สง่เสรมิพฒันาสื่อนวตักรรมและการสรา้งเครือข่ายทางวิชาการกบัชมุชนทอ้งถิ่น 
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2.5 แนวโนม้ของระบบการอ านวยการ 
ระบบการอ านวยการเป็นระบบที่ เกิดขึ ้นมาใหม่หลังจากที่ผู ้วิจัย 

ได้รวบรวมข้อมูลในรอบที่  1 จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน 17 คน  
น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยจัดหมวดหมู่เพื่อหาสาระในลักษณะเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน  
แลว้น าไปสรา้งแบบสอบถามทัง้ 5 ระบบในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในรอบที่ 2 และรอบท่ี 3 ต่อไป 

2.5.1 ด ้านการวางแผน พบว่า สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ และตัวชี ้วัดที่ ใช้ในการพัฒนาครูใหม่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  
ควรให้ความช่วยเหลือครูใหม่ด ้านต่าง  ๆ  ตามที ่ครูใหม่รอ้งขอ ควรให ้ค าปร ึกษาและ  
แนะน าครูใหม่ในการเตรียมการประเมิน และพัฒนาตนเอง และควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินครูใหม่ และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ที่ 

ที่ เป็น เช่นนี ้ เพ ราะว่า เมื่ อค รูใหม่ เข้าสู่ ในระบบสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่จะต้องวางแผนการพัฒนา เพื่อเตรียมความพรอ้มและ 
พัฒนาอย่างเข้มของครูใหม่ ตั้งแต่วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จัดหาครูพี่ เลี ้ยง  
คอยดูแลใหค้ าปรึกษา แนะน า โดยเชิญคณะกรรมการครูพี่เลีย้ง และครูใหม่ เขา้มามีส่วนร่วม
วางแผน และร่วมตัดสินใจการก าหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวชีว้ัดตลอดจน 
แนวทางในการประเมิน เพื่อให้ครูใหม่รูแ้นวทาง และเกิดความมั่นใจในการท างานมากยิ่งขึน้
ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่ครูใหม่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
การพฒันาครูใหม่ของ (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , 2561) 
(เอกสารจากเว็บไซต)์ ที่ก าหนดวิธีการด าเนินงานพัฒนาครูใหม่ไวด้ังนี ้ใหค้ณะกรรมการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ ด าเนินการ ดังนี ้1) วางแผนงานด าเนินการเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเขม้ ร่วมกับครูผูช้่วยดว้ยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 2) ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ค าปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือ แ ล ะ แ น ะ น า ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ที ่  เ พื ่อ ใ ห ้ค รูผู ้ช ่ว ย  
มีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบติังาน และการปฏิบติังานสง่ผลต่อคณุภาพของผูเ้รียน 
3) มอบหมายใหค้ณะกรรมการท าหนา้ที่เป็นครูพี่เลีย้ง แนะน าการปฏิบติัตน และปฏิบติังานของ  
ครูผู้ช่วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนิน แลวงค์นิล (2560, น. 162) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
แนวทางการพฒันาสมรรถนะของครูใหม่  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่มธัยมศึกษาเขต 2 ตามแนวคิด
การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่ เลีย้ง 
คณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพรอ้มของครูใหม่และครูพี่เลีย้งตอ้งมีการวางแผนร่วมกัน 
เพื่อก าหนดจุดประสงคใ์นการประเมิน ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครู  
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 โดยวิธีการพัฒนาการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ต ล อด ง านพ ัฒ น าสม รรถน ะค รู ให ม่  
ด้านการจัดการเรียน รู ้ที ่ เน ้นการวิจัย เพื ่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู ้โดยผ่านสถานการณ์
จ าลอง 

2.5.2 ดา้นการด าเนินการ พบว่า สถานศึกษาควรจัดปฐมนิเทศครูใหม่
เก่ียวกับการรักษาวินัย  คุณ ธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ วิชาชีพ  และการด ารงชี วิต  
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรใหค้ าปรึกษาและแนะน าครูใหม่ในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การบริหารจัดการชัน้เรียน การจัดสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู ้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรจัดคณะท างานนิเทศครูใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น  
การสงัเกตการสอน การเยี่ยมชัน้เรียน หรืออ่ืน ๆ ควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 
และการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และควรมีแนวปฏิบัติการประเมินครูใหม่ให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบ 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า สถานศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาครูใหม่ 
ใหค้รูใหม่มีคณุลกัษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นครูที่ดีทัง้ดา้นการปฏิบติัตน และการปฏิบติังาน และ
อยู่ในสถานศึกษาไดอ้ย่างมีความสขุ ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูพี่เลีย้ง และเพื่อนร่วมงานรว่ม
วิชาชีพ ต้องหมั่ นให้ค าปรึกษา แนะน า ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
การจัดกระบวนการเรียนรู ้การบริหารจัดการในชั้นเรียน การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน และส่งเสริม
สนับสนุน ครูใหม่ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ครูใหม่  ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม  
และมีความต่อเนื่ อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robore (2001, p. 151) ไ ด ้ก ล ่า ว ถ ึง  
การทดลองงานของครูใหม่ โดยมีวตัถุประสงคท์ี่ส  าคญั คือ เพื่อให้ครูใหม่เขา้สู่ต  าแหน่งรูส้ึกว่า
เขาไดร้บัการตอ้นรบั และมีความรูส้ึกมั่นคง รูส้ึกว่าตนเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มหรือทีม  
เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจในการท างานในหน้าที่ ให้ดีที่สุด สามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศ  
การท างานได้โดยเร็ว ได้พัฒนาตนเองและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให ้
เกิดความคุน้เคยกบัเพื่อนรว่มงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

2.5.3 ด้านการตรวจสอบ พบว่า คณะกรรมการผู้ประเมินควรสรุปผล 
การประเมิน และให้ค าปรึกษาแนะน า บอกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา หรือข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ  
แก่ครูใหม่ สถานศึกษาควรมีระบบการติดตามครูใหม่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ควรเปิดโอกาส  
ใหค้รูใหม่ไดช้ีแ้จงปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อรว่มแกปั้ญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือ  
สถานศึกษาควรสรา้งแรงจูงใจเชิงบวก เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ครูใหม่ ควรมอบหมายให้ 
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ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูพี่ เลีย้งเป็นผู้แนะน าควบคุมดูแลการท างาน  
ของครูใหม่ ควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมินโดยคณะกรรมการใหค้รูใหม่ทราบ เพื่อจะไดเ้ตรียมตวั 
เตรียมเอกสาร ผลงาน และน าเสนอไดอ้ย่างถกูตอ้ง และควรใชว้ิธีการประเมินครูใหม่ที่หลากหลาย 
จากการสงัเกต การสมัภาษณ ์การดผูลงานการสอน การเขา้รว่มกิจกรรม ฯลฯ ของครูใหม่ 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   (2561) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ การเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ต าแหน่งครูผูช้่วย โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาใหค้รูผูช้่วยมีความรู้ มีความประพฤติ และมีคุณลักษณะเหมาะสมใน
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ ตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยใหค้ณะกรรมการ ก ากบั ติดตาม และประเมิน 
การพัฒนาครูผูช้่วยเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยมุ่งเน้น 
การประเมินเพื่อการพฒันา รวม 4 ครัง้ ในเวลา 2 ปี และใหค้ณะกรรมการแจง้ผลการประเมินโดย
มีขอ้เสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และขอ้สังเกตจากการประเมินในแต่ละครัง้ให้ครูผู้ช่วย
ทราบภายใน 15 วัน และให้ผู้อ  านวยการสถานศึกษารายงานผู้อ  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาทราบ จากเหตุผลดังกล่าว ครูผู้ช่ วยจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน  
ให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้ผ่านผลการประเมิน เพราะหากผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์การ
ประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด อาจจะสั่งใหอ้อกจากราชการไดซ้ึ่งสอดคล้องกบั ผลงานวิจยัของ วรสิทธิ์ 
ยาวิลาศ (2558, น. 49-50) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง ผลการประเมินคณุภาพการปฏิบติังานของครูผูช้่วย
ต าบลเวียงแหง ตามกระบวนการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยอยู่ในระดับดี  
ทัง้ดา้นการปฏิบติังาน การปฏิบัติตน ส าหรบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูผูช้่วย ด้านการปฏิบัติตนพบว่า การปรบัตัวของครูผูช้่วยเขา้กับองคก์รชุมชน 
สภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ และการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานยงัมีนอ้ย ส าหรบัขอ้เสนอแนะ ควรให้
ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการประเมิน ครูพี่ เลี ้ยงตลอดจนผู้ร่วมงานชี ้แนะแนวทางใน 
การปฏิบัติ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ส่วนด้าน  
การปฏิบติังาน พบว่า ภาระงานที่ครูผูช้่วยไดร้บัมอบหมายเกินความสามารถ ไม่ตรงตามความรู ้
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง ขอ้เสนอแนะ สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใหม่  
มีความรูใ้นวิธีการต่าง ๆ เช่น อบรม สมัมนา เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถ ทัง้การสอนความรู้
เบือ้งตน้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน  

2.5.4 ดา้นการปรบัปรุงการด าเนินงานใหเ้หมาะสม พบว่า สถานศึกษา
ควรส่งเสริมใหค้รูใหม่ไดท้ างานตรงตามความรู้ ความสามารถ หรือความถนัดอย่างเต็มศกัยภาพ 
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ควรส่งเสริมให้ครูใหม่ใช้ความรู ้ความสามารถที่มีอยู่เต็มศักยภาพ ใช้เทคนิคและวิธีการสอน  
ที่หลากหลาย ควรให้ค าปรึกษาและแนะน าครูใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
โดยการสอนงานและนิ เทศงาน ควรพัฒนาให้ครูใหม่มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ  
และเห็นแนวทางความเจริญก้าวหน้า ควรปรบัเปลี่ยนเจตคติของครูใหม่ในการท างานร่วมกับ  
ครูอาวุโสได้อย่างมีความสุข ควรส่งเสริมให้ครูใหม่ได้พัฒนาตนเองเก่ียวกับจิตวิทยาและ  
การท าวิจัย เพื่อน าผลมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และควรแนะน าให ้
ครูใหม่น าผลที่ไดจ้ากการประเมินไปปรบัปรุงพฒันาใหดี้ขึน้ 

ทั้ งนี ้ เป็ น เพ ราะว่ า  เมื่ อ ค รูใหม่ เข้าม าสู่ ระบบสถานศึ กษ า  
ผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ ต้องมอบหมายงานให้ครูใหม่ ตรงความรู ้ความสามารถ  
และตรงตามความถนัดของครูใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใหม่ จัดการเรี ยนการสอนได้อย่าง 
มีป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งการออกแบบการเรียน รู้ ก ารจัดการเรียน รู้โดย ใช้หลากหลายวิ ธี  
และน าผลจากการเรียนรู ้มาปรับปรุงพัฒนาโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน าไปแก้ปัญหา  
การเรียนการสอนในครั้งต่อไป นอกจากนี ้คณะกรรมการประเมินครูใหม่  ต้องแจ้งจุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ ต่อครูใหม่ เพื่อให้น าผลการประเมิน  
ไปปรบัปรุงพฒันาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและเกิดความต่อเนื่องซึ่งสอดคลอ้งกบั ยทุธชยั เสรมิพงษ ์
(2554, น. 179-182) ที่ไดท้ าการวิจยัเรื่อง แนวทางการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานของครูผูช้่วย
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 พบว่าครูใหม่มีปัญหา คือ 1) 
ปัญหาดา้นการจดัการเรียนรู ้วิธีแกปั้ญหา คือ โรงเรียนควรมีการอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ใน
การวิเคราะห ์และการจดักิจกรรมการเรียนรู ้การวิจยัในชัน้เรียน การนิเทศและการมอบหมายงาน
ใหต้รงกับความรู ้ความสามารถ และความถนัด และเปิดโอกาสใหค้รูผูช้่วยปรบัปรุง พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 2) ปัญหาดา้นการพฒันาผูเ้รียน วิธีการแกปั้ญหาคือโรงเรียนควรจัดอบรมใหค้วามรู ้
และจัดรวบรวมเอกสาร ในการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน และใหค้รูผูช้่วยคน้ควา้ขอ้มูลเรียนรูเ้พิ่มพูน
ประสบการณจ์ากแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ เพื่อน ามาใชป้ระโยชนใ์นการดแูลช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียน 
3) ปัญหาดา้นส่งเสริมวิชาการ วิธีการแกปั้ญหา โรงเรียนควรส่งเสริมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และครูผูช้่วย ตอ้งสรา้งเครือข่ายทางวิชาการกับชุมชนทอ้งถิ่น และคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเติม 4) 
ปัญหาดา้นสมัพันธภาพชุมชน วิธีการแกปั้ญหา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครูนิเทศ ควรนิเทศ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบติัหรือใชก้ิจกรรมเยี่ยมบา้น เพื่อฝึกประสบการณง์านสมัพนัธก์บั
ชมุชนใหค้รูผูช้่วย  
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3. ภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

จากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ในรอบที่  3 เก่ียวกับ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
เพื่อเป็นการยืนยนัค าตอบ และพิจารณาความเห็นสอดคลอ้งกัน โดยพบว่าผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 17 คน 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้สรุปภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพร้อม 
และพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานที่มีความเป็นไปได ้รายละเอียด ดงันี ้

3.1 ระบบครูพี่ เลี ้ยง ประกอบด้วย  ด้านส่วนตัว ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  
และดา้นวิชาชีพ 

3.2 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ ประกอบดว้ย ดา้นการสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ 
และดา้นการใหค้ าแนะน าจากภายนอก 

3.3 ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ประกอบด้วย ด้านการสรา้งเครือข่ายภายใน  
และดา้นการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 

3.4 ระบบการสะทอ้นตนเอง ประกอบดว้ย ดา้นการสะท้อนการเรียนรูข้อง
ตนเองในระดับสูง  ด้านการสะท้อนตนเองท าให้มั่ น ใจในความต่อเนื่ องของการศึกษา  
และดา้นความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

3.5 ระบบการอ านวยการ ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินการ 
ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

จากขอ้คน้พบของงานวิจยัการพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ซึ่งได้ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 5 ระบบ  
ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช ้ดงันี ้

1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน าผลวิจยัไปใช ้
1.1.1 ประโยชน์กับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ  
หรือหลกัสตูรต่างๆ ในการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



  232 

1.1.2 ประโยชน์กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)  
กระทรวงศึกษาธิการ ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการเตรียม
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัในการน าผลวิจยัไปใช ้
1.2.1 ประโยชนก์ับสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการก าหนดแผนการ และด าเนินการในการเตรียม
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1.2.2 ประโยชนก์บัคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรอ้มและพฒันา
อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ในการบริหารจัดการเก่ียวกับ 
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ส าหรับ สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเขม้ ต าแหน่งครูผูช้่วย ของส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) 

1.3 องค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่ 
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ควรใหค้วามส าคัญและปฏิบัติตามระบบการเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1.3 .1 ระบบค รูพี่ เลี ้ย ง  คื อ  ระบบการแนะน าค รูใหม่ โดยครูพี่ เลี ้ยง  
ใหรู้จ้กัการปฏิบติัตน กา้วสูค่วามเป็นครูมืออาชีพ โดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลายใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1.3.1.1 ด้านส่วนตัว สถานศึกษาควรจัดครูพี่ เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่ครูใหม่ทั้งด้านการวางตน การเสียสละ  และการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงให้ค าปรึกษา 
และแนะน าครูใหม่ เก่ียวกับการท างาน และการจัดการเรียนการสอนได้  อีกทั้งปลูกฝังใน 
เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู วินยั กิรยิามารยาท และการแต่งกายใหแ้ก่ครูใหม่ 

1.3.1.2 ด้านอารมณ์  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูพี่ เลี ้ยงแนะน า
พฤติกรรมทางด้านอารมณ์ ในเชิ งบวกให้แก่ค รูใหม่  ให้เกิดพฤติกรรมยิ ้มแย้ม  แจ่มใส  
แสดงออกในทางที่ ถูกต้อง และรู้จักใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ เมื่ อมีความ เห็น ต่าง  
รวมถึงแนะน าครูใหม่ใหม้ีความรกั และเมตตาต่อนกัเรียนทกุคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั 

1.3.1.3 ดา้นสงัคม สถานศึกษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกับ
วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในองคก์ร  การวางตวัและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
และชุมชนท้องถิ่น มีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและต่อ
บทบาทหนา้ที่ของครูผูส้อน อีกทัง้ใหม้ีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลืองานในสถานศกึษา 
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ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงให้ครูใหม่ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็น 
อย่างสรา้งสรรค ์และท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 

1.3.1.4 ดา้นวิชาชีพ สถานศึกษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งนิเทศการเรียน
การสอนของครูใหม่แบบกลัยาณมิตร 

1.3.2 ระบบผู้เชี่ยวชาญ คือ ระบบการช่วยเหลือครูใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ดา้นวิชาชีพในการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู 

1.3.2.1 การสรา้งการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ เขตพื ้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาต้องจัดให้ครูใหม่สามารถขับเคลื่อนห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ จัดให้ครูใหม่  
ฝึกประสบการณใ์นสถานศึกษาก่อนไดร้บัการบรรจุหรือแต่งตัง้ อีกทัง้สถานศึกษาควรมีการก าหนด
แผนงานพัฒนาครูใหม่ มาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและชัดเจน  ในส่วนของ ก.ค.ศ. หรือ 
เขตพื ้นที่การศึกษาควรมีแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ที่สนับสนุนให้ครูใหม่สามารถเข้าถึง 
การจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงระบบการประเมินครูใหม่  โดยให้มีครูแกนน าหรือ 
ครูมืออาชีพ เขา้มาร่วมเป็นกรรมการประเมิน อีกทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีแผนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลครูใหม่อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

1.3.2.2 การให้ค าแนะน าจากภายนอก ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา 
ควรมีการพัฒนาครูใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู วินัย  
การออกแบบการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล โดยเนน้การประเมินตามสภาพจรงิ 

1.3 .3 ร ะบ บ เพื่ อ น ร่ ว ม วิ ช า ชี พ  คื อ  ร ะบ บ ก า รช่ ว ย เห ลื อ ค รู ให ม่ 
ดว้ยการสรา้งเครือข่ายความรว่มมือ เพื่อพฒันาวิชาชีพ 

1.3.3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน สถานศึกษาควรพัฒนาครูใหม่ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC)  
ใหแ้ก่ครูใหม่ รวมถึงสง่เสริมการท างานเป็นทีมเพื่อเป็นการสรา้งเครือข่าย และความสามคัคีในหมู่
คณะ 

1.3.3.2 การสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน สถานศึกษาควรส่งเสริม 
ให้ครูใหม่ได้ศึกษาดูงานของครูต้นแบบ หรือครูดีเด่นจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อน าความรู ้  
และประสบการณม์าใชไ้ดจ้รงิ รวมถึงการสง่เสรมิใหค้รูใหม่เป็นเครือข่ายกบัครูในสถานศกึษาอ่ืน ๆ 
ภายในสหวิทยาเขตหรือเขตพืน้ที่การศึกษา การเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ในหลกัสูตรต่าง ๆ 
เพื่อพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ และอีกทัง้การเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายกบัอาจารยห์รือบุคลากร
ทางการศกึษาในมหาวิทยาลยั 
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1.3.4 ระบบการสะท้อนตนเอง คือ ระบบการวางแผนพัฒนาตนเอง 
เพื่อความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 

1.3.4.1 การสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองในระดับสูง  สถานศึกษา 
ควรส่งเสริมให้ครูใหม่มีสมรรถนะการคิดขั้นสูง รูจ้ักแสวงหาความรูจ้ากสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  อีกทั้งการส่งเสริมให้ครูใหม่เป็นผู้มีปฏิสัมพันธ ์ 
มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีต่อนกัเรียน ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชน 

1.3.4.2 การสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการศึกษา  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดหลักการ  
ใหเ้ด็กเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

1.3.4.3 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใหม่ 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณ  มีความรัก  และความศรัทธาในวิชาชีพค รู   
รวมถึงส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะในการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผูม้ีวิสยัทศันก์วา้งไกล 
และยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง 

1.3.5 ระบบการอ านวยการ คือ ระบบการพฒันาครูใหม่ดว้ยระบบคณุภาพ 
1.3.5.1 การวางแผน  สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย เชิงปริมาณ  

เชิงคุณภาพ และตัวชี ้วัดที่ ใช้ในการพัฒนาครูใหม่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  รวมถึงการให ้
ความช่วยเหลือครูใหม่ดา้นต่าง ๆ ตามที่ครูใหม่รอ้งขอ 

1.3.5.2 การด าเนินการ สถานศึกษาควรจัดปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกับ 
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.5.3 การตรวจสอบ คณะกรรมการผูป้ระเมินควรสรุปผลการประเมิน 
และใหค้ าปรกึษาแนะน า บอกจดุเด่น จดุที่ควรพฒันา หรือขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ แก่ครูใหม่ 

1.3.5.4 การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม สถานศกึษาควรสง่เสริม
ใหค้รูใหม่ไดท้ างานตรงตามความรู ้ความสามารถ หรือความถนดัอย่างเต็มศกัยภาพ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากขอ้คน้พบของภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ซึ่งได้ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ 5 ระบบ  
ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้
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2.1 วิจยัเก่ียวกบัภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานทั้ง  5 ระบบ  โดยจ าแนกเป็นรายด้านแต่ละด้านในงานวิจัย 
แต่ละ เรื่อ งโดยละเอียด  เช่ น  การวิจัย ระบบค รูพี่ เลี ้ย งที่ ส่ งผล ต่อการพัฒ นาค รูใหม่ 
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน การวิจัยระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูใหม่ 
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นตน้  

2.2 วิจยัเก่ียวกบัภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้ 5 ระบบ ในแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ เพื่อใหค้รอบคลุมต่อการเตรียม
ความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอนาคตต่อไป 

2.3 วิจยัเก่ียวกบัภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนรว่ม (Participatory Action 
Research : PAR) ลงภาคสนาม เช่น คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์หรือครุศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
ที่รบัผิดชอบในการผลิตครู หรืออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหรือสอนในหลกัสตูรการผลิตครู เป็นตน้ 

2.4 วิจยัเก่ียวกบัภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทั้ง 5 ระบบ หรือระบบหนึ่งระบบใด โดยใชว้ิธีการวิจัยในรูปแบบ
อ่ืนๆ  เช่ น  การท าวิ จัย เชิ งป ริม าณ ในการพัฒ นาโม เดล  ห รือการสร้าง โม เดลสมการ 
โครงสรา้ง (Structural. Equation Modeling: SEM) และความเก่ียวขอ้งของตวัแปรทัง้หมด 

2.5 วิจยัเก่ียวกบัภาพอนาคตของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่
ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานทั้ง  5 ระบบ ในส่วนของปัจจัย สภาพแวดล้อม หรือสิ่งเรา้อ่ืนๆ   
ที่เอือ้ต่อการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซึ่งจะสามารถ
น าไปพฒันาระบบเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใหดี้ยิ่งขึน้
ในอนาคต 
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จริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์

ผูว้ิจยัค านึงถึงการพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง โดยหลงัจากไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการ 
จริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการการวิจยัที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวนัที่ 
29 มิถุนายน 2563 และขอหนังสือรบัรอง ขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัยจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ตามแบบ บว.414 จ านวน 17 ฉบบั เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 
2563 และขอหนังสือรบัรองเชิญผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือแบบสอบถามจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามแบบ บว.413 จ านวน 2 ฉบับ เมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2563 

ผูว้ิจยัน าเอกสารชีแ้จงขอ้มลูส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมในการวิจยั ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิง
ลึก ผูว้ิจัยจะขออนุญาตบนัทึกเสียงตลอดการสมัภาษณ์ อีกทัง้บนัทึกภาพระหว่างการสมัภาษณ ์
ไฟลข์อ้มูลผูว้ิจัยจะบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอรส์่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอ่ืนไม่ใหส้ามารถเปิดได ้
เก็บเอกสาร แผ่น CD ไฟลใ์นตู้ ลิน้ชักที่มีกุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด -ปิด เก็บ
เอกสาร แผ่น CD ไฟลไ์วเ้ป็นเวลา 3 ปีหลงัสิน้สดุการวิจัย และจะท าลายขอ้มูลดว้ยวิธีการลบไฟล์
ออกจากเครื่องในลกัษณะที่ไม่สามารถกูข้อ้มูลกลบัมาได ้โดยผูว้ิจัยเป็นผูร้บัผิดชอบในการรกัษา
ความลบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย และไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัแลว้ หากมีขอ้มูลใหม่  
ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั ผูว้ิจยัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มการวิจยัทราบโดยเรว็และไม่ปิดบงั ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ท่านอาจรูส้ึกอึดอัด หรืออาจรูส้ึกไม่สบายใจอยู่บ้างกับ 
บางค าถาม ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่านัน้ได ้รวมถึงท่านมีสิทธิ์ถอนตวัออกจากโครงการนี้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก
โครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านแต่อย่างใด  หากท่านมีอาการไม่พึงประสงค ์หรือ
ประสงคท์ี่จะพกั เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ สามารถพักไดโ้ดยแจง้ต่อผูว้ิจยัโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา 
หากท่านมีอาการเมื่อยล้า เกิดความกดดัน ผู้วิจัยจะให้เวลาในการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดและหากอาสาสมัครประสงคท์ี่จะไม่ใหข้อ้มูล ก็จะใหอ้าสาสมัครถอนตัวออกจากการ
วิจัย และจะไม่น าขอ้มูลนัน้มาท าการศึกษา ขอ้มูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรกัษาไว ้ไม่เปิดเผย  
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นขอ้มูลส่วนรวม ผูท่ี้มีสิทธิ์เขา้ถึงขอ้มูล
ของท่านจะมีเฉพาะผู้ที่ เก่ียวข้องกับการวิจัยนี ้และคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา
โครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เท่านัน้ 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย ส าหรับการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

ค าชีแ้จง : ในเอกสารฉบบันีอ้าจมีขอ้ความที่ท่านอ่านแลว้ยงัไม่เขา้ใจ โปรดสอบถามหวัหนา้ 
โครงการวิจยั หรือผูแ้ทนใหช้่วยอธิบายจนกว่าท่านจะเขา้ใจดี 

1. ชื่อโครงการวิจัย 
การพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(THE DEVELOPMENT OF SYSTEM FOR PREPARATION AND DEVELOPMENT  
OF BEGINNING TEACHER IN BASIC EDUCATIONAL SCHOOL) 

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย นายสายณัห ์ ต่ายหลี 

3. ระดับการศึกษา 
นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา ภาควิชาการบรหิารการศึกษาและการอดุมศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. สถานที่ท างาน 
โรงเรียนราชด าร ิ163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์102500  
โทรศพัท ์02 337 4429 โทรศพัทม์ือถือ 081-818-6388  
e-mail:  sayan_ds@hotmail.com 

5. อาจารยท์ีป่รึกษาโครงการวิจัย 
อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์  กลุนภาดล 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม เรือเอก อาจารย ์ดร. อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4&rlz=1C1CHBF_enTH874TH874&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i59j0l5.1804j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:sayan_ds@hotmail.com


  257 

6. ผู้ให้ทุนวิจัย   ไม่ม ี

7. ข้อมูลโครงการวิจัยโดยย่อ 
โครงการวิจัยนี ้จัดท าขึน้ เพื่อศึกษาการสนับสนุน ระบบ แนวโน้มและทิศทาง และ  

เขียนภาพอนาคตของการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจัยนีคื้อ 1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน 2) ท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะของระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ 3) ท าใหไ้ดม้าซึ่งภาพ
อนาคตในการก าหนดทิศทางหรือแนวโน้มการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

8. จ านวนคร้ังในการเก็บข้อมูล 
การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาแนวโน้มในอนาคต (Futures Research) ของระบบการเตรียม

ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยใชเ้ทคนิค EDFR ซึ่งประกอบดว้ย
เทคนิคการวิจัย EFR (Ethnographic Futures Research) กับเทคนิคการวิจัยแบบ Delphi มา
ผสมผสานกนั จ านวน 3 รอบ 

รอบที่ 1 ผูเ้ขา้ร่วมวิจัยใหข้อ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก เพื่อน าไปสรา้งแบบสอบถาม 
เดลฟาย 

รอบที่ 2 ผูเ้ขา้รว่มวิจยัยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของแบบสอบถามเดลฟายที่ได้
จากรอบที่ 1 

รอบที่ 3 ผูเ้ขา้รว่มวิจยัยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของแบบสอบถามเดลฟายที่ได้
จากรอบที่ 2 

9. ระยะเวลาทีท่ าการวิจัย 
จ านวน 4 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563) 
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10. วิธีการปกป้อง ความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย  
➢ ท่านไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วมการวิจัยนีเ้พราะท่านเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นก าหนดนโยบาย

และด้านอ านวยการ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการขั้นพื ้นฐานและสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นครูพี่เลีย้งจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัทัง้สิน้ 17 คน 

➢ หากท่านตดัสินใจเขา้รว่มการวิจยัแลว้  ผูว้ิจยัจะขอสมัภาษณท์่านในประเด็นเก่ียวกบั
การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้
เวลาในการสมัภาษณจ์ านวน 3 รอบๆ ละประมาณ 30-60 นาท ี

รอบที่ 1 การสมัภาษณเ์ชิงลกึที่มีค  าถามปลายเปิด 

รอบที่ 2 ผูเ้ขา้รว่มวิจยัยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของแบบสอบถามเดลฟายที่ไดจ้าก
รอบที่ 1 

รอบที่ 3 ผูเ้ขา้รว่มวิจยัยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของแบบสอบถามเดลฟายที่ไดจ้าก
รอบที่ 2 

➢ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะขออนุญาตบันทึกเสียงตลอดการ
สมัภาษณ์ อีกทัง้บันทึกภาพระหว่างการสัมภาษณ์ ไฟลข์อ้มูลผูว้ิจัยจะบันทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอ่ืนไม่ให้สามารถเปิดได ้เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟลใ์นตู/้ลิน้ชักที่มี
กุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด เก็บเอกสาร/แผ่น CD/ไฟลไ์วเ้ป็นเวลา 3 ปีหลัง
สิน้สุดการวิจัย และจะท าลายขอ้มูลดว้ยวิธีการลบไฟลอ์อกจากเครื่องในลกัษณะที่ไม่สามารถกู้
ขอ้มลูกลบัมาได ้ โดยผูว้ิจยัเป็นผูร้บัผิดชอบในการรกัษาความลบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั และไดแ้จง้ไว้
ในเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยัแลว้  

➢ หากมีขอ้มูลใหม่ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจัย ผูว้ิจยัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการวิจัยทราบ
โดยเรว็และไม่ปิดบงั 

➢ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ท่านอาจรูส้ึกอึดอดั หรืออาจรูส้ึกไม่
สบายใจอยู่บา้งกบับางค าถาม ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่านัน้ได ้รวมถึงท่านมีสิทธิ์ถอนตวั
ออกจากโครงการนีเ้มื่อใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการไม่เขา้รว่มวิจยัหรือถอนตวั
ออกจากโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านแต่อย่างใด 

➢ หากท่านมีอาการไม่พึงประสงค ์หรือประสงคท์ี่จะพกั เพื่อพกัผ่อนอิริยาบถ สามารถ
พกัไดโ้ดยแจง้ต่อผูว้ิจยัโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา  
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➢ หากท่านมีอาการเมื่อยลา้ เกิดความกดดัน ผูว้ิจยัจะใหเ้วลาในการพักผ่อนเพื่อผ่อน
คลายความเครียดและหากอาสาสมัครประสงคท์ี่จะไม่ใหข้อ้มูล ก็จะใหอ้าสาสมัครถอนตัวออก
จากการวิจยั และจะไม่น าขอ้มลูนัน้มาท าการศกึษา  

➢ ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรกัษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล  
แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ผู้ท่ีมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของท่านจะมีเฉพาะผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกับการวิจัยนี ้ และคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เท่านัน้ 

➢ การวิจยัครัง้นีท้่านไม่ไดร้บัค่าตอบแทนและไม่เสียค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ 
➢ หากท่านมีขอ้ขอ้งใจที่จะสอบถามเก่ียวกบัการวิจยันี ้ท่านสามารถติดต่อไปยงั  
นายสายัณห์ ต่ายหลี ที่ท างานโรงเรียนราชด าริ โทรศัพท์มือถือ 081-818-6388 ได้

ตลอดเวลา 
➢ หากท่านได้รับการปฏิบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อกับประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ หรือผูแ้ทนที่ส  านกังานฯ ที่ตัง้อยู่ที่บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ขา้พเจา้เขา้ใจขอ้ความในเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยนีโ้ดยตลอดแลว้ จึงลงลายมือ
ชื่อไว ้

ลงชื่อ................................................... 
         (...................................................) 

          ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 

วนัที่......................................... 

ลงชื่อ................................................... 
         (..................................................) 

          ผูว้ิจยั 

วนัที่......................................... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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กลุ่มที ่1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านก าหนดนโยบายและด้านอ านวยการ 
จ านวน 7 คน 

1. นายกมล  รอดคลา้ย 

ที่ปรกึษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายอ านาจ  วิชยานวุติั 

เลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

3. นายสนิท  แยม้เกษร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

4. นายวลัลพ สงวนนาม 
ผูช้่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางทิพพาศรี  อินทะกลู 
ผูอ้  านวยการภารกิจเสรมิสรา้งและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ  

ส านกังาน ก.ค.ศ. กระทรวงศกึษาธิการ 

6. นายมงักร  กลุวานิช 
- อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
- อดีตอธิบดีกรมสามญัศกึษา 
- ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนเทพศิรนิทร ์ส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
- ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนเทพศิรนิทรร์ม่เกลา้ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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7. นายธนารชัต ์ สมคเณ 
รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ส านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มที ่2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการขั้นพืน้ฐานและสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จ านวน 3 คน 

8. นางบสุบง  พรหมจนัทร ์
- คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นการมธัยม  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
- ผู้อ  านวยการโรงเรียนสิริรตันาธร ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

9. นายประกาศิต  ยงัคง 
- ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนสตรีสมทุรปราการ  

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนปทมุคงคา  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนจนัทรป์ระดิษฐารามวิทยาคม
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

10. นายภาคินยั  สนุทรวิภาต 
- ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน   

กระทรวงศึกษาธิการ 
- อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เทศบาลต าบลแพรกษา กรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิ่น จงัหวดัสมทุรปราการ 
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กลุ่มที ่3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 5 คน 

11. นายโสภณ  กมล 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

12. นายสพุจน ์ หลา้ธรรม 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร ์ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

13. นางสาวระวีวรรณ  เลขนาวิน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

14. นายภิญโญ  ภูศรี 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีพฤฒา ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

15. นายธีรวฒัน ์ เลื่อนฤทธิ์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

กลุ่มที ่4 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สอน 
จ านวน 2 คน 

16. นางสาวพรพรรณ  สิริปทุมรตัน ์
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร ์ส านกังานเขตพืน้ที่ 

การศึกษามธัยมศกึษา เขต 1 ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ 
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17. นายชมพล  พฤกษา 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั ส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จตพุล  ยงศร 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิตและการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา ภาควิชาการบรหิารการศึกษาและการอดุมศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ ์ โปณะทอง  
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา ภาควิชาการบรหิารการศึกษาและ  

การอดุมศึกษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สิร ิ สิรนิิลกลุ  
รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยรตัน ์ ดรบณัฑิต 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ  พรพิสทุธิมาศ 
อาจารยป์ระจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

  



  272 



  273 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถามงานวิจัย 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง  การพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

…………………………………………. 
ค าชีแ้จง 

แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ที่ได้จากการ
วิเคราะห์เนื ้อหาจากการทบทวนวรรณกรรมบูรณาการร่วมกับการสัมภาษณ์ และการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ในรอบที่  1 เพื่อประเมินความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อขอ้ค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวิจัยในรอบที่ 2 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่  5 ระบบ จ านวน 87 ขอ้รายการ ดงัต่อไปนี ้

1. ระบบครูพี่เลีย้ง จ านวน 23 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
1.1 ดา้นสว่นตวั     6  ขอ้รายการ 
1.2 ดา้นอารมณ ์    5  ขอ้รายการ 
1.3 ดา้นสงัคม      6  ขอ้รายการ 
1.4 ดา้นวิชาชีพ     6  ขอ้รายการ 

2. ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 13 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.1 การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ    6  ขอ้รายการ 
2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก   7  ขอ้รายการ 

3. ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ จ านวน 10 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
3.1 การสรา้งเครือข่ายภายใน    5  ขอ้รายการ 
3.2 การสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน    5  ขอ้รายการ 

4. ระบบการสะทอ้นตนเอง จ านวน 18 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
4.1 การสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู    7  ขอ้รายการ 
4.2 การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจใน  5  ขอ้รายการ 

         ความต่อเนื่องของการศึกษา 
4.3 ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ     6  ขอ้รายการ 

5. ระบบการอ านวยการ  จ านวน 23 ขอ้รายการ  ประกอบดว้ย 
5.1 การวางแผน       4  ขอ้รายการ 
5.2 การด าเนินการ      5  ขอ้รายการ 
5.3 การตรวจสอบ     7  ขอ้รายการ 
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5.4 การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม    7  ขอ้รายการ 
ซึ่งจะท าการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ดงันี ้
+1    = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
  0    = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 -1    =  แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

1. โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่าขอ้ความมีความ
สอดคล้อง หรือถูกต้องเพียงใดพรอ้มเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณา
ปรบัปรุงต่อไป 

2. ในแต่ละการสนับสนุนย่อยควรมีการเพิ่มเติมหรือตัดขอ้ความใดออกบา้ง หากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโปรดใหข้อ้เสนอแนะทางช่องดา้นขวาหรือสว่นทา้ยของแต่ละดา้น 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1. ระบบครูพ่ีเลีย้ง     

 หมายถึง  ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูลดา้นส่วนตวั  
ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ  
โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏิบตัิตนสู่ 
ความเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

    

 1.1 ด้านส่วนตัว     
1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 

ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสยีสละ และการ
ถ่ายทอดความรู ้

    

2) สถานศกึษาควรพิจารณาครูพี่เลีย้งที่มวียัใกลเ้คยีงกบั  
ครูใหม่ที่จะชว่ยใหก้ารพดูคยุแนะน าไดง้า่ยและเสมอืน 
พี่สอนนอ้ง 

    

3) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มมีนษุยสมัพนัธแ์ละ 
เป็นบคุคลที่ไดร้บัการยอมรบัจากครูใหม่ 

    

4) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิแนวคิด
ใหก้บัครูใหม่ในเรื่องการด าเนินชวีิตตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

5) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่สามารถใหค้  าปรกึษา
และแนะน าครูใหม่เก่ียวกบัการท างาน และการจดัการ
เรียนการสอนได ้

    

6) สถานศกึษาควรตอ้งส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งปลกูฝังใน 
เรื่องจรรยาบรรณวชิาชีพครู จิตวญิญาณความเป็นครู 
วินยั กิรยิามารยาท และการแตง่กายใหแ้กค่รูใหม่ 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1. ระบบครูพ่ีเลีย้ง     

 หมายถึง  ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูลดา้นส่วนตวั  
ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ  
โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏิบตัิตนสู่ 
ความเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

    

 1.2 ด้านอารมณ ์     
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าพฤติกรรม

ทางดา้นอารมณใ์นเชิงบวกใหแ้กค่รูใหม่ ยิม้แยม้ 
แจ่มใส แสดงออกในทางที่ถกูตอ้ง และรูจ้กัใชเ้หตผุล
มากกวา่ใชอ้ารมณเ์มื่อมีความเหน็ต่าง 

    

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสรา้งแรงจงูใจ 
เชิงบวกใหก้บัครูใหม่ ดว้ยการยกย่อง หรือชมเชย 
เมื่อท าความด ี

    

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิใหค้รูใหม่ 
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตามกาลเทศะ 
และมีอารมณข์นั 

    

4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้คีวามรกั 
และเมตตาต่อนกัเรียนทกุคนอยา่งเสมอภาค 
เท่าเทยีมกนั 

    

5) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิใหค้รู
ใหม่มีน า้ใจที่ดีงามต่อนกัเรยีน เพื่อนรว่มงาน และ
บคุคลทั่วไป 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1. ระบบครูพ่ีเลีย้ง     

 หมายถึง  ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูลดา้นส่วนตวั  
ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ  
โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏิบตัิตนสู่ 
ความเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

    

 1.3 ด้านสังคม     
1) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกบั

วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในองคก์ร 
    

2) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่เก่ียวกบั 
การวางตวั และเป็นสมาชกิที่ดีของสถานศกึษาและ
ชมุชนทอ้งถิ่น 

    

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าอบรมครูใหม่ใหม้ี
ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อส่วนรวม มีความซื่อสตัย์
ต่อองคก์ร และต่อบทบาทหนา้ที่ของครูผูส้อน 

    

4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ี 
จิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อชว่ยเหลืองาน 
ในสถานศกึษา ชมุชนทอ้งถิ่น และหน่วยงานตา่ง ๆ 

    

5) สถานศกึษาควรจดัใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่เขา้รว่ม
กิจกรรม และประเพณีของชมุชนทอ้งถิ่น และสงัคม
ส่วนรวม 

    

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสนบัสนนุใหค้รู
ใหม่ท างานเป็นทีม แสดงความคดิเห็นอยา่งสรา้งสรรค ์
และท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสขุ 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1. ระบบครูพ่ีเลีย้ง     

 หมายถึง  ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูลดา้นส่วนตวั  
ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ  
โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏิบตัิตนสู่ 
ความเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 

    

 1.4 ด้านวิชาชีพ     
1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มปีระสบการณ ์มีเทคนคิ

การจดัการเรียนการสอนท่ีดี มีความรู ้ความสามารถ 
สงูกวา่ หรือใกลเ้คียงกบัครูใหม่ 

    

2) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งชว่ยเหลือและสอน
งานครูใหม่ตามภาระงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

    

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิสนบัสนนุใหค้รู
ใหม่มคีวามรูใ้นศาสตรก์ารสอนในศตวรรษที่ 21 

    

4) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งเปิดโอกาสใหค้รู
ใหม่สงัเกตการสอนของครูพี่เลีย้ง หรือครูท่านอื่น ๆ  
ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนกอ่น 

    

5) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่ไปศกึษา
ดงูานของครูตน้แบบหรืออยู่รว่มกบัครูตน้แบบ  
เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์าประยกุตใ์ช ้

    

6) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งนิเทศการเรยีน 
การสอนของครูใหม่แบบกลัยาณมิตร 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญ  มุ่งเนน้ไปท่ีการสรา้ง 
การเขา้ถงึความเชี่ยวชาญ และการใหค้  าแนะน าจาก
ภายนอก เพื่อขยายเนือ้หาและการสอน การสมัมนา 
การมีส่วนรว่มในหลกัสตูรในการสอน ดา้นการเขา้ถงึ
วสัดสุนบัสนนุทรพัยากร และแนวทางต่าง ๆ 

    

 2.1 การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ     
1) เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาตอ้งจดัใหค้รูใหม่

สามารถขบัเคลื่อนหอ้งเรียนไดอ้ย่างมีคณุภาพ 
    

2) ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรจดัใหค้รูใหม่ฝึก
ประสบการณใ์นสถานศกึษาก่อนไดร้บัการบรรจหุรือ
แต่งตัง้ 

    

3) สถานศกึษาควรเขา้มามกีารก าหนดแผนงานพฒันา 
ครูใหม่ มาตรฐานวชิาชีพ อย่างตอ่เนื่องและชดัเจน 

    

4) ก.ค.ศ. หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา ควรมีแอปพลิเคชั่นหรือ
แพลตฟอรม์ที่สนบัสนนุใหค้รูใหม่สามารถเขา้ถงึ 
การจดัการเรียนการสอน 

    

5) ก.ค.ศ. และเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรปรบัปรุงระบบการ
ประเมินครูใหม่ โดยใหม้ีครูแกนน า หรือครูมืออาชีพ 
เขา้มารว่มเป็นกรรมการประเมิน 

    

6) ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีแผนการ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมนิผลครูใหม่อย่างเป็น
ระบบ และมีความต่อเนื่อง 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญ  มุ่งเนน้ไปท่ีการสรา้ง 
การเขา้ถงึความเชี่ยวชาญ และการใหค้  าแนะน าจาก
ภายนอก เพื่อขยายเนือ้หาและการสอน การสมัมนา 
การมีส่วนรว่มในหลกัสตูรในการสอน ดา้นการเขา้ถงึ
วสัดสุนบัสนนุทรพัยากร และแนวทางต่าง ๆ 

    

 2.2 การให้ค าแนะน าจากภายนอก     
1) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษา และศกึษานิเทศก ์ควรมกีารพฒันาครู
ใหม่ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างต่อเนื่อง 

    

2) เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรมกีารพฒันาครูใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ดา้นสมรรถนะวิชาชพีครู จรรยาบรรณครู 
วินยั การออกแบบการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล  
โดยเนน้การประเมินตามสภาพจรงิ 

    

3) สถานศกึษาควรเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้ 
ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขามารว่มพฒันา และ 
รว่มเป็นกรรมการประเมินครูใหม ่ 

    

4) เขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาควรจดัท าหลกัสตูร 
3-5 วนั เพื่อพฒันาครูใหม่และใหค้รูใหม่ท ากิจกรรม
รว่มกนั เพื่อสรา้งความคุน้เคย 

    

5) สถานศกึษาควรจดัท าขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยั 
ในเขตพืน้ท่ีเขา้มามีส่วนรว่มใหค้  าปรกึษา และแนะน า
พฒันาครูใหม ่
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญ  มุ่งเนน้ไปท่ีการสรา้ง 
การเขา้ถงึความเชี่ยวชาญ และการใหค้  าแนะน าจาก
ภายนอก เพื่อขยายเนือ้หาและการสอน การสมัมนา 
การมีส่วนรว่มในหลกัสตูรในการสอน ดา้นการเขา้ถงึ
วสัดสุนบัสนนุทรพัยากร และแนวทางต่าง ๆ 

    

 2.2 การให้ค าแนะน าจากภายนอก (ต่อ)     
6) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่ไปศกึษาดงูานใน

สถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรูป้ระสบการณท์ี่ไดร้บั
มาพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ 

    

7) สถานศกึษาควรน าภมูิปัญญา หรือปราชญท์อ้งถิ่น  
มาใหค้วามรูแ้กค่รูใหม่ โดยใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มวชิา  
ที่ครูใหม่สอน 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
3. ระบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ     
 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 

ครูใหม่ ดว้ยเพื่อนรว่มวิชาชีพมารวมกนั เพื่อสรา้ง
โอกาสในการสรา้งเครือขา่ยภายในและระหวา่ง
โรงเรียน 

    

 3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน     
1) สถานศกึษาควรพฒันาครูใหม่โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน     
2) สถานศกึษาควรพฒันาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัชมุชน 

แหง่การเรียนรูท้างวชิาชีพ (PLC) ใหแ้ก่ครูใหม ่
    

3) สถานศกึษาควรมกีารท างานเป็นทีมเพื่อเป็นการสรา้ง
เครือข่าย และความสามคัคใีนหมู่คณะ 

    

4) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการ และหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้รว่มนิเทศครูใหมท่ัง้ดา้นการเรยีนการ
สอน และการประพฤติปฏิบตัิตน 

    

5) สถานศกึษาควรจดัครูที่มคีวามรู ้ความสามารถ และ 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ใหก้ารชว่ยเหลือ ปรกึษา 
และแนะน าครูใหม ่
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
3. ระบบเพ่ือนร่วมวิชาชีพ     
 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 

ครูใหม่ ดว้ยเพื่อนรว่มวิชาชีพมารวมกนั เพื่อสรา้ง
โอกาสในการสรา้งเครือขา่ยภายในและระหวา่ง
โรงเรียน 

    

 3.2 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน     
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดศ้กึษาดงูานของครู

ตน้แบบ หรือครูดีเด่นจากสถานศกึษาอื่น ๆ  
เพื่อน าความรู ้และประสบการณม์าใชไ้ดจ้รงิ 

    

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นเครือข่ายกบัครู 
ในสถานศกึษาอื่น ๆ ภายในสหวทิยาเขตหรือเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 

    

3) สถานศกึษาควรประสานความรว่มมือกบัมหาวิทยาลยั
หรือหน่วยงานภายนอก ใหม้าแนะแนวทาง  
ใหค้  าปรกึษา และแนะน าแก่ครูใหม่ 

    

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่ใหเ้ขา้รว่มประชมุ อบรม 
สมัมนา ในหลกัสตูรต่าง ๆ เพื่อพฒันาตนเอง และ
พฒันาวชิาชีพ 

    

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มเป็นเครือข่ายกบั
อาจารยห์รือบคุลากรทางการศกึษาในมหาวิทยาลยั 
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ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
4. ระบบการสะท้อนตนเอง     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่  เพื่อการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองใน
ระดบัสงู การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความ
ต่อเนื่องของการศกึษา และความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
ช่วยสง่เสรมิความเป็นครูมืออาชพีและสรา้งความมั่นใจ
ในการพฒันาทศันคติของการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

    

 4.1 การสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองใน
ระดับสูง 

    

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใหม้คีวามรูใ้น 
เรื่องหลกัสตูรมาตรฐานการเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้
ตวัชีว้ดั การออกแบบการเรียนรู ้และการวดัผล
ประเมินผล 

    

2) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ
อย่างรอบดา้น 

    

3) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรูใ้นวิชาที่
รบัผิดชอบ และถ่ายทอดองคค์วามรูท้กัษะชีวติใหก้บั
นกัเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

    

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เปล่ียนจากการบอก
ความรูม้าเป็นผูอ้  านวยความสะดวก และเป็นผูแ้นะแนว
ทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 

    

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะในการส่ือสาร 
การใชภ้าษาไทย ภาษาตา่งประเทศ และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบ ข้อค าถาม 
ความคิดเหน็
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะ 
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4. ระบบการสะท้อนตนเอง      

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่  เพื่อการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองใน
ระดบัสงู การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความ
ต่อเนื่องของการศกึษา และความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
ช่วยสง่เสรมิความเป็นครูมืออาชพีและสรา้งความมั่นใจ
ในการพฒันาทศันคติของการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

    

 4.1 การสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองใน
ระดับสูง (ต่อ) 

    

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีสมรรถนะการคิด 
ขัน้สงู รูจ้กัแสวงหาความรูจ้ากสือ่ต่าง ๆ เพื่อใหท้นัต่อ 
การเปล่ียนแปลงในสถานการณปั์จจบุนั 

    

7) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นผูม้ีปฏิสมัพนัธ ์
มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีต่อนกัเรียน ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง 
ชมุชน 
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4. ระบบการสะท้อนตนเอง     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่  เพื่อการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองใน
ระดบัสงู การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความ
ต่อเนื่องของการศกึษา และความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
ช่วยสง่เสรมิความเป็นครูมืออาชพีและสรา้งความมั่นใจ
ในการพฒันาทศันคติของการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

    

 4.2 การสะท้อนตนเองท าให้มั่นใจในความ
ต่อเน่ืองของการศึกษา 

    

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีความรู ้และความ
เขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

    

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่จดัการเรยีนการสอน
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยึดหลกัการใหเ้ด็กเป็นคนดี  
คนเกง่ และอยู่ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

    

3) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะแกปั้ญหา
ต่างๆ ใหก้บันกัเรียนเป็นรายบคุคลใหถ้กูตอ้งและ
เหมาะสม ตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้จรงิในชัน้เรียน 

    

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ประเมิน
ความสามารถ และวดัแววของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

    

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่สรา้งนวตักรรมที่ใช้
ในการเรียนการสอนอย่างนอ้ยภาคเรยีนละ 1 ชิน้ 
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4. ระบบการสะท้อนตนเอง     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่  เพื่อการสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองใน
ระดบัสงู การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจในความ
ต่อเนื่องของการศกึษา และความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
ช่วยสง่เสรมิความเป็นครูมืออาชพีและสรา้งความมั่นใจ
ในการพฒันาทศันคติของการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

    

 4.3 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ     
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีจิตวิญญาณ 

ความเป็นครู มจีรรยาบรรณ มคีวามรกั และความ
ศรทัธาในวิชาชีพครู  

    

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะในการครอง
ตน ครองคน และครองงาน เป็นผูม้ีวิสยัทศันก์วา้งไกล 
และยอมรบัความคิดเห็นที่แตกตา่ง 

    

3) สถานศกึษาควรสรา้งความตระหนกัใหค้รูใหม่มวีินยั 
ทางการเงินและการด ารงชีวติ 

    

4) สถานศกึษาควรจดัประสบการณใ์หค้รูใหม่มีความรู ้
ความสามารถในการบรหิารจดัการในชัน้เรียน 

    

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่หมั่นศกึษาคน้ควา้ 
องคค์วามรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 

    

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีความรูใ้นการท า
วิจยัในชัน้เรียน และมีผลงานการวิจยัอย่างนอ้ยภาค
เรียนละ 1 เรื่อง 
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5. ระบบการอ านวยการ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยการด าเนินการของสถานศกึษา  
โดยการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม ในระหว่างที่
ครูใหม่ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในต าแหน่ง 
ครูผูช้่วย ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู และระหว่าง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูช้่วยในช่วง 2 ปีแรก
ของการปฏิบตัิงาน 

    

 5.1 การวางแผน     
1) สถานศกึษาควรก าหนดเป้าหมาย เชิงปรมิาณ  

เชิงคณุภาพ และตวัชีว้ดัที่ใชใ้นการพฒันาครูใหม่ 
อย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน 

    

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่ 
ในการเตรียมการประเมิน และพฒันาตนเอง 

    

3) สถานศกึษาควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการประเมิน 
ครูใหม่ และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึงบทบาทหนา้ที่ 

    

4) สถานศกึษาควรใหค้วามช่วยเหลอืครูใหม่ดา้นตา่ง ๆ 
ตามที่ครูใหม่รอ้งขอ 
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5. ระบบการอ านวยการ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยการด าเนินการของสถานศกึษา  
โดยการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม ในระหว่างที่
ครูใหม่ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในต าแหน่ง 
ครูผูช้่วย ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู และระหว่าง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูช้่วยในช่วง 2 ปีแรก
ของการปฏิบตัิงาน 

    

 5.2 การด าเนินการ     
1) สถานศกึษาควรจดัปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกบัการรกัษา

วินยั คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
การด ารงชวีิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

    

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่ใน 
เรื่องการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
การบรหิารจดัการชัน้เรียน การจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้
ต่อการเรียนรู ้และระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

    

3) สถานศกึษาควรจดัคณะท างานนิเทศครูใหม่อยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น การสงัเกตการสอน การเยี่ยมชัน้เรียน 
หรืออื่น ๆ 

    

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มประชมุ อบรม 
สมัมนา และการศกึษาดงูานอย่างต่อเนื่อง 

    

5) สถานศกึษาควรมแีนวปฏิบตัิการประเมินครูใหม่ให้
คณะกรรมการประเมินทราบ 
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5. ระบบการอ านวยการ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยการด าเนินการของสถานศกึษา  
โดยการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม ในระหว่างที่
ครูใหม่ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในต าแหน่ง 
ครูผูช้่วย ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู และระหว่าง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูช้่วยในช่วง 2 ปีแรก
ของการปฏิบตัิงาน 

    

 5.3 การตรวจสอบ     
1) สถานศกึษาควรมีระบบการตดิตามครูใหม่ที่ชดัเจนและ

เป็นรูปธรรม 
    

2) สถานศกึษาควรสรา้งแรงจงูใจเชงิบวก เพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจแก่ครูใหม่ 

    

3) สถานศกึษาควรมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้และครูพี่เลีย้ง เป็นผูแ้นะน า
ควบคมุดแูลการท างานของครูใหม่ 

    

4) สถานศกึษาควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมินโดย
คณะกรรมการใหค้รูใหม่ทราบ เพื่อจะไดเ้ตรยีมตวั 
เตรียมเอกสาร ผลงาน และน าเสนอไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

    

5) คณะกรรมการผูป้ระเมินควรสรุปผลการประเมิน และ 
ใหค้  าปรกึษาแนะน า บอกจดุเด่น จดุที่ควรพฒันา หรือ
ขอ้เสนอแนะอื่นๆ แก่ครูใหม ่
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5. ระบบการอ านวยการ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยการด าเนินการของสถานศกึษา  
โดยการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม ในระหว่างที่
ครูใหม่ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในต าแหน่ง 
ครูผูช้่วย ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู และระหว่าง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูช้่วยในช่วง 2 ปีแรก
ของการปฏิบตัิงาน 

    

 5.3 การตรวจสอบ (ต่อ)     
6) สถานศกึษาควรใชว้ิธีการประเมนิครูใหม่ที่หลากหลาย 

จากการสงัเกต การสมัภาษณ ์การดผูลงานการสอน  
การเขา้รว่มกิจกรรม ฯลฯ ของครูใหม่ 

    

7) สถานศกึษาควรเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดช้ีแ้จงปัญหา
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อรว่มแกปั้ญหาและหา
แนวทางในการชว่ยเหลือ 
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5. ระบบการอ านวยการ     

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยการด าเนินการของสถานศกึษา  
โดยการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม ในระหว่างที่
ครูใหม่ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในต าแหน่ง 
ครูผูช้่วย ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู และระหว่าง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูช้่วยในช่วง 2 ปีแรก
ของการปฏิบตัิงาน 

    

 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม     
1) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่ใน 

การท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการสอนงาน
และนิเทศงาน 

    

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดท้ างานตรงตาม
ความรู ้ความสามารถ หรือความถนดัอยา่งเต็ม
ศกัยภาพ 

    

3) สถานศกึษาควรพฒันาใหค้รูใหมม่ีความกา้วหนา้
ทางดา้นวชิาชีพ และเห็นแนวทางความเจรญิกา้วหนา้ 

    

4) สถานศกึษาควรปรบัเปล่ียนเจตคติของครูใหม่  
ในการท างานรว่มกบัครูอาวโุสไดอ้ย่างมีความสขุ 

    

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใชค้วามรู ้
ความสามารถที่มีอยู่เต็มศกัยภาพ ใชเ้ทคนคิและวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย 

    

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดพ้ฒันาตนเอง 
เก่ียวกบัจติวิทยาและการท าวิจยั เพื่อน าผลมาใช้
พฒันาการเรียนการสอนอยา่งมปีระสิทธิภาพ 
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5. ระบบการอ านวยการ      

 หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันา 
ครูใหม่ ดว้ยการด าเนินการของสถานศกึษา  
โดยการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม ในระหว่างที่
ครูใหม่ไดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการเป็น
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในต าแหน่ง 
ครูผูช้่วย ก่อนแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งครู และระหว่าง
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูผูช้่วยในช่วง 2 ปีแรก
ของการปฏิบตัิงาน 

    

 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม 
(ต่อ) 

    

7) สถานศกึษาควรแนะน าใหค้รูใหม่น าผลที่ไดจ้าก 
การประเมินไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึน้ 

    

  



  296 

ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
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ลงชื่อ................................................................. 
(..............................................................) 
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง    

 1.1 ดา้นสว่นตวั    
1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่

ดีแก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ 
และการถา่ยทอดความรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรพิจารณาครูพี่เลีย้งที่มวียั
ใกลเ้คยีงกบัครูใหม่ที่จะช่วยใหก้ารพดูคยุ
แนะน าไดง้า่ยและเสมือนพี่สอนนอ้ง 

+1 -1 +1 0 -1 0.00 ไม่เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มมีนษุยสมัพนัธ์
และเป็นบคุคลที่ไดร้บัการยอมรบัจากครูใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิ
แนวคิดใหก้บัครูใหมใ่นเรื่องการด าเนินชีวติ
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 0 0 0.60 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่สามารถ 
ใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหมเ่ก่ียวกบัการ
ท างาน และการจดัการเรียนการสอนได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

6) สถานศกึษาควรตอ้งส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้ง
ปลกูฝังในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชพีครู จิต
วิญญาณความเป็นครู วินยั กิรยิามารยาท และ
การแตง่กายใหแ้ก่ครูใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 1.2 ด้านอารมณ ์        
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า

พฤติกรรมทางดา้นอารมณใ์นเชงิบวกใหแ้ก ่
ครูใหม่ ยิม้แยม้ แจ่มใส แสดงออกในทางที่
ถกูตอ้ง และรูจ้กัใชเ้หตผุลมากกว่าใชอ้ารมณ์
เมื่อมคีวามเห็นต่าง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง    

 1.2 ดา้นอารมณ ์    
2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสรา้ง

แรงจงูใจเชงิบวกใหก้บัครูใหม่ ดว้ยการยกย่อง 
หรือชมเชยเมื่อท าความดี   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิใหค้รูใหม่
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตาม
กาลเทศะ และมีอารมณข์นั 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ี
ความรกั และเมตตาต่อนกัเรียนทกุคนอย่าง
เสมอภาคเท่าเทยีมกนั   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิ
ใหค้รูใหม่มีน า้ใจที่ดีงามต่อนกัเรยีน เพื่อน
รว่มงาน และบคุคลทั่วไป 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

 1.3 ดา้นสงัคม        
1) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่

เก่ียวกบัวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีในองคก์ร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่
เก่ียวกบัการวางตวั และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศกึษาและชมุชนทอ้งถิ่น 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าอบรมครู
ใหม่ใหม้ีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อส่วนรวม 
มีความซื่อสตัยต์่อองคก์ร และต่อบทบาท
หนา้ที่ของครูผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง    

 1.3 ดา้นสงัคม    
4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ี

จิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อชว่ยเหลืองาน
ในสถานศกึษา ชมุชนทอ้งถิ่น และหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรจดัใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่เขา้
รว่มกจิกรรม และประเพณีของชมุชนทอ้งถิ่น 
และสงัคมส่วนรวม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสนบัสนนุ
ใหค้รูใหม่ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็น
อย่างสรา้งสรรค ์และท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสขุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 1.4 ด้านวชิาชีพ        
1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มปีระสบการณ ์

มีเทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีดี มีความรู ้
ความสามารถสงูกวา่ หรือใกลเ้คยีงกบัครูใหม่ 

+1 +1 +1 0 0 0.60 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งชว่ยเหลือ
และสอนงานครูใหม่ตามภาระงานท่ีไดร้บั
มอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิสนบัสนนุ
ใหค้รูใหม่มีความรูใ้นศาสตรก์ารสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งเปิดโอกาส
ใหค้รูใหม่สงัเกตการสอนของครูพี่เลีย้ง หรือครู
ท่านอื่น ๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอนก่อน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
1. ระบบครูพี่เลีย้ง    

 1.4 ด้านวชิาชีพ        
5) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่

ไปศกึษาดงูานของครูตน้แบบหรอือยู่รว่มกบัครู
ตน้แบบ เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์า
ประยกุตใ์ช ้

+1 +1 +1 0 0 0.60 เหมาะสม 

6) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งนิเทศการ
เรียนการสอนของครูใหม่แบบกลัยาณมติร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ    
 2.1 การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ    

1) เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาตอ้งจดัให้
ครูใหม่สามารถขบัเคล่ือนหอ้งเรยีนไดอ้ย่างมี
คณุภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรจดัใหค้รูใหม่
ฝึกประสบการณใ์นสถานศกึษากอ่นไดร้บัการ
บรรจหุรือแต่งตัง้ 

+1 +1 +1 0 0 0.60 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรเขา้มามกีารก าหนดแผนงาน
พฒันาครูใหม่ มาตรฐานวชิาชีพ อย่างต่อเนื่อง
และชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) ก.ค.ศ. หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา ควรมี
แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ที่สนบัสนนุให ้
ครูใหม่สามารถเขา้ถึงการจดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

  



  302 

แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ    

 2.1 การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ    
5) ก.ค.ศ. และเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรปรบัปรุง

ระบบการประเมินครูใหม่ โดยใหม้ีครูแกนน า 
หรือครูมืออาชีพ เขา้มารว่มเป็นกรรมการ
ประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

6) ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีแผนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
ครูใหม่อยา่งเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก    
1) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และ
ศกึษานิเทศก ์ควรมีการพฒันาครูใหม่ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งตอ่เนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรมกีารพฒันาครูใหม่
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้นสมรรถนะวชิาชีพครู 
จรรยาบรรณ ครู วินยั การออกแบบการเรียนรู ้
การวดัและประเมินผล โดยเนน้การประเมิน
ตามสภาพจรงิ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรเชิญวิทยากรภายนอกที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขามารว่ม
พฒันา และรว่มเป็นกรรมการประเมินครูใหม่ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

4) เขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาควรจดัท า
หลกัสตูร 3-5 วนั เพื่อพฒันาครูใหม่และให ้
ครูใหม่ท ากิจกรรมรว่มกนั เพื่อสรา้ง
ความคุน้เคย 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ    

 2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก    
5) สถานศกึษาควรจดัท าขอ้ตกลงกบั

มหาวิทยาลยัในเขตพืน้ท่ีเขา้มามส่ีวนรว่มให้
ค าปรกึษา และแนะน าพฒันาครูใหม่ 

+1 +1 +1 0 0 0.60 เหมาะสม 

6) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่ไปศกึษาดงูานใน
สถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรูป้ระสบการณ์
ที่ไดร้บัมาพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

7) สถานศกึษาควรน าภมูิปัญญา หรือปราชญ์
ทอ้งถิ่น มาใหค้วามรูแ้ก่ครูใหม่ โดยให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาที่ครูใหม่สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3. ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ    
 3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน    

1) สถานศกึษาควรพฒันาครูใหม่โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรพฒันาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบั
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชีพ (PLC) ใหแ้ก่
ครูใหม ่

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรมกีารท างานเป็นทีมเพื่อเป็น
การสรา้งเครือขา่ย และความสามคัคใีนหมู่
คณะ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการ และหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้รว่มนเิทศครูใหม่ทัง้ดา้น
การเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบตัิตน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
3. ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ    

 3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน    
5) สถานศกึษาควรจดัครูที่มคีวามรู ้

ความสามารถ และมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้นใหก้ารชว่ยเหลือ ปรกึษา และแนะน า 
ครูใหม ่

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

 3.2 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน    
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดศ้กึษา 

ดงูานของครูตน้แบบ หรือครูดีเดน่จาก
สถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรู ้และ
ประสบการณม์าใชไ้ดจ้รงิ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นเครือข่าย
กบัครูในสถานศกึษาอื่น ๆ ภายในสหวิทยาเขต
หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรประสานความรว่มมือกบั
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานภายนอก ใหม้า
แนะแนวทางใหค้  าปรกึษา และแนะน าแก่ 
ครูใหม ่

+1 +1 +1 0 0 0.60 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่ใหเ้ขา้รว่ม
ประชมุ อบรม สมัมนา ในหลกัสตูรต่าง ๆ  
เพื่อพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มเป็น
เครือข่ายกบัอาจารยห์รือบคุลากรทาง
การศกึษาในมหาวิทยาลยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
4. ระบบการสะท้อนตนเอง    

 4.1 การสะทอ้นการเรียนรู้ของตนเองใน
ระดับสูง 

   

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใหม้คีวามรู ้
ในเรื่องหลกัสตูรมาตรฐานการเรียนรู ้สาระ 
การเรียนรู ้ตวัชีว้ดั การออกแบบการเรียนรู ้
และการวดัผลประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรู ้
แบบบรูณาการอย่างรอบดา้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรูใ้นวิชา
ที่รบัผิดชอบ และถ่ายทอดองคค์วามรูท้กัษะ
ชีวิตใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เปล่ียนจาก
การบอกความรูม้าเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
และเป็นผูแ้นะแนวทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะ 
ในการส่ือสาร การใชภ้าษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีสมรรถนะ
การคิดขัน้สงู รูจ้กัแสวงหาความรูจ้ากสื่อตา่ง ๆ 
เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์
ปัจจบุนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

7) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นผูม้ี
ปฏิสมัพนัธ ์มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีตอ่นกัเรียน 
ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
4. ระบบการสะท้อนตนเอง    

 4.2 การสะทอ้นตนเองท าให้ม่ันใจในความ
ต่อเน่ืองของการศึกษา 

   

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีความรู ้
และความเขา้ใจในการจดัการเรยีน 
การสอนในศตวรรษที่ 21 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่จดัการเรยีน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยึดหลกัการให้
เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะ
แกปั้ญหาตา่งๆ ใหก้บันกัเรียนเป็นรายบคุคล
ใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม ตามสถานการณท์ี่
เกิดขึน้จรงิในชัน้เรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ประเมิน
ความสามารถ และวดัแววของนกัเรียนเป็น
รายบคุคล 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่สรา้ง
นวตักรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนอย่างนอ้ย
ภาคเรียนละ 1 ชิน้ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
4. ระบบการสะท้อนตนเอง    

 4.3 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ    
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีจิต

วิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณ มีความ
รกั และความศรทัธาในวิชาชีพครู  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะใน
การครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผูม้ี
วิสยัทศันก์วา้งไกล และยอมรบัความคิดเห็นที่
แตกตา่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรสรา้งความตระหนกัใหค้รูใหม่
มีวินยัทางการเงินและการด ารงชวีิต 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรจดัประสบการณใ์หค้รูใหม่มี
ความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการใน
ชัน้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่หมั่นศกึษา
คน้ควา้ องคค์วามรูใ้หม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเอง
และพฒันาวชิาชีพ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีความรูใ้น
การท าวิจยัในชัน้เรียน และมีผลงานการวิจยั
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
5. ระบบการอ านวยการ    

 5.1 การวางแผน    
1) สถานศกึษาควรก าหนดเป้าหมาย เชิงปรมิาณ 

เชิงคณุภาพ และตวัชีว้ดัที่ใชใ้นการพฒันาครู
ใหม่อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครู
ใหม่ในการเตรียมการประเมิน และพฒันา
ตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินครูใหม่ และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึง
บทบาทหนา้ที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรใหค้วามช่วยเหลอืครูใหม่ดา้น
ต่าง ๆ ตามที่ครูใหม่รอ้งขอ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

 5.2 การด าเนินการ    
1) สถานศกึษาควรจดัปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกบั

การรกัษาวินยั คณุธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ และการด ารงชีวติตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครู
ใหม่ในเรื่องการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
การจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และ
ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรจดัคณะท างานนิเทศครูใหม่
อย่างต่อเนื่อง เช่น การสงัเกตการสอน การ
เยี่ยมชัน้เรยีน หรืออ่ืน ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
5. ระบบการอ านวยการ    

 5.2 การด าเนินการ    
4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มประชมุ 

อบรม สมัมนา และการศกึษาดงูานอย่าง
ต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรมแีนวปฏิบตัิการประเมิน 
ครูใหมใ่หค้ณะกรรมการประเมินทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

 5.3 การตรวจสอบ    
1) สถานศกึษาควรมีระบบการตดิตามครูใหม ่

ที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรสรา้งแรงจงูใจเชงิบวก  
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ครูใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูพี่เลีย้ง เป็น
ผูแ้นะน าควบคมุดแูลการท างานของครูใหม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมิน
โดยคณะกรรมการใหค้รูใหม่ทราบ เพื่อจะได้
เตรียมตวั เตรียมเอกสาร ผลงาน และน าเสนอ
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5) คณะกรรมการผูป้ระเมินควรสรุปผลการ
ประเมิน และใหค้  าปรกึษาแนะน า บอกจดุเด่น 
จดุที่ควรพฒันา หรือขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
แก่ครูใหม ่

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
5. ระบบการอ านวยการ    

 5.3 การตรวจสอบ    
6) สถานศกึษาควรใชว้ิธีการประเมนิครูใหม่ที่

หลากหลาย จากการสงัเกต การสมัภาษณ ์ 
การดผูลงานการสอน การเขา้รว่มกิจกรรม ฯลฯ 
ของครูใหม ่

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

7) สถานศกึษาควรเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดช้ีแ้จง
ปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อรว่มแกปั้ญหา
และหาแนวทางในการช่วยเหลือ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้
เหมาะสม 

   

1) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน า 
ครูใหมใ่นการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยการสอนงานและนิเทศงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดท้ างาน
ตรงตามความรู ้ความสามารถ หรือความถนดั
อย่างเตม็ศกัยภาพ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

3) สถานศกึษาควรพฒันาใหค้รูใหมม่ี
ความกา้วหนา้ทางดา้นวิชาชีพ และ 
เห็นแนวทางความเจรญิกา้วหนา้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4) สถานศกึษาควรปรบัเปล่ียนเจตคติของครูใหม่ 
ในการท างานรว่มกบัครูอาวโุสไดอ้ย่างมี
ความสขุ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 เหมาะสม 

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใชค้วามรู ้
ความสามารถที่มีอยู่เต็มศกัยภาพ ใชเ้ทคนคิ
และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับคะแนนของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน IOC แปลความ 

1 2 3 4 5 
5. ระบบการอ านวยการ    

 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้
เหมาะสม 

   

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดพ้ฒันา
ตนเอง เก่ียวกบัจติวิทยาและการท าวิจยั  
เพื่อน าผลมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

7) สถานศกึษาควรแนะน าใหค้รูใหม่น าผลที่ได้
จากการประเมินไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม รอบที ่1 
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แบบสอบถาม รอบที ่1 
แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึผูเ้ชี่ยวชาญ 

เรื่อง การพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

---------------------------------------------- 

ค าชี้แจง กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง เพื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงถึงคุณสมบัติผูเ้ชี่ยวชาญ  
เก่ียวกบัการพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอนที ่1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ-สกุล.............................................................................................................................. 
ต าแหน่ง................................................................................................................................. 
สงักดั...................................................................................................................................... 

ตอนที ่2 : แบบสอบถามความคิดเหน็ รอบที ่1 
เป็นแบบสมัภาษณ์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบการเตรียม

ความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยวิธีการสัมภาษณ์ดว้ยค าถาม
ปลายเปิด เพื่อใหผู้เ้ชี่ยวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นโดยอิสระ ค าถามที่ใชม้ีดงันี ้

1. “จากประสบการณข์องท่าน ท่านคิดว่าแนวโนม้และทิศทางการเตรียมความพรอ้ม
และพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครู
ใหม่ ก่ีระบบ อะไรบา้ง และอย่างไร” 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

2. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม รอบที ่2 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 
เรื่อง การพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

---------------------------------------------- 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบบันี ้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  
ประกอบดว้ย การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  ที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการทบทวนวรรณกรรมบูรณาการร่วมกบัการสมัภาษณ ์
และการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ในรอบที่  1 โดยแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  5 ระบบ จ านวน 86 ขอ้รายการ ดงันี ้

1. ระบบครูพี่เลีย้ง จ านวน 22 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
1.1 ดา้นสว่นตวั     5  ขอ้รายการ 
1.2 ดา้นอารมณ ์    5  ขอ้รายการ 
1.3 ดา้นสงัคม      6  ขอ้รายการ 
1.4 ดา้นวิชาชีพ     6  ขอ้รายการ 

2. ระบบผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 13 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
2.1 การสรา้งการเขา้ถึงความเชี่ยวชาญ  6  ขอ้รายการ 
2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก   7  ขอ้รายการ 

3. ระบบเพื่อนรว่มวิชาชีพ จ านวน 10 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
3.1 การสรา้งเครือข่ายภายใน   5  ขอ้รายการ 
3.2 การสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน  5  ขอ้รายการ 

4. ระบบการสะทอ้นตนเอง จ านวน 18 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
4.1 การสะทอ้นการเรียนรูข้องตนเองในระดบัสงู 7  ขอ้รายการ 
4.2 การสะทอ้นตนเองท าใหม้ั่นใจใน  5  ขอ้รายการ 

ความต่อเนื่องของการศึกษา 
4.3 ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ   6  ขอ้รายการ 

5. ระบบการอ านวยการ จ านวน 23 ขอ้รายการ ประกอบดว้ย 
5.1 การวางแผน     4  ขอ้รายการ 
5.2 การด าเนินการ    5  ขอ้รายการ 
5.3 การตรวจสอบ    7  ขอ้รายการ 
5.4 การปรบัปรุงการด าเนินการใหเ้หมาะสม 7  ขอ้รายการ 
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การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามฉบบันี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมความคิดเห็น
ผูเ้ชี่ยวชาญใน 2 ประเด็น ดงันี ้

1. ท่านมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  5 ระบบ มี
ระดบัความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด จากระดบัความส าคญัมากที่สดุถึงระดบัความส าคญันอ้ยที่สดุ 
(5-1) โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างของแต่ละขอ้รายการตามความคิดเห็นของท่าน หาก
ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โปรดใหข้อ้เสนอแนะทางช่องดา้นขวาของแบบสอบถาม ทัง้นีโ้ปรดใช้
เกณฑก์ารพิจารณาขอ้รายการแต่ละขอ้ ดงันี ้

5  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่  ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว มากทีสุ่ด 

4  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่  ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว มาก 

3  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่  ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว ปานกลาง 

2  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่  ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว น้อย 

1  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่  ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักล่าว น้อยทีสุ่ด 

2. ในแต่ละการสนบัสนนุย่อยควรมีการเพิ่มเติมหรือตดัขอ้ความใดออกบา้ง หากท่าน
มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโปรดใหข้อ้เสนอแนะทางช่องดา้นขวาหรือสว่นทา้ยของแต่ละดา้น 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง   
 1.1 ดา้นสว่นตวั   

1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ และ
การถา่ยทอดความรู ้

      

2) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มมีนษุยสมัพนัธ์
และเป็นบคุคลที่ไดร้บัการยอมรบัจากครูใหม่ 

      

3) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิ
แนวคิดใหก้บัครูใหมใ่นเรื่องการด าเนินชีวติตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

      

4) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่สามารถให้
ค าปรกึษาและแนะน าครูใหม่เก่ียวกบัการท างาน 
และการจดัการเรียนการสอนได ้

      

5) สถานศกึษาควรตอ้งส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งปลกูฝัง
ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู จติวิญญาณ
ความเป็นครู วินยั กิรยิามารยาท และ 
การแตง่กายใหแ้ก่ครูใหม่ 

      

 1.2 ด้านอารมณ ์       
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า

พฤติกรรมทางดา้นอารมณใ์นเชงิบวกใหแ้ก ่
ครูใหม่ ยิม้แยม้ แจ่มใส แสดงออกในทางที่
ถกูตอ้ง และรูจ้กัใชเ้หตผุลมากกว่าใชอ้ารมณ์
เมื่อมคีวามเห็นต่าง  
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง   
 1.2 ดา้นอารมณ ์   

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสรา้ง
แรงจงูใจเชงิบวกใหก้บัครูใหม่ ดว้ยการยกย่อง 
หรือชมเชยเมื่อท าความดี 

      

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิใหค้รูใหม่
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตาม
กาลเทศะ และมีอารมณข์นั 

      

4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ี
ความรกั และเมตตาต่อนกัเรียนทกุคนอย่าง
เสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

      

5) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิให้
ครูใหม่มีน า้ใจที่ดงีามต่อนกัเรียน เพื่อนรว่มงาน 
และบคุคลทั่วไป 

      

 1.3 ด้านสังคม       
1) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่

เก่ียวกบัวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ในองคก์ร 

      

2) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่
เก่ียวกบัการวางตวั และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศกึษาและชมุชนทอ้งถิ่น 

      

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าอบรม 
ครูใหมใ่หม้ีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่  
ต่อส่วนรวม มคีวามซื่อสตัยต์่อองคก์ร  
และต่อบทบาทหนา้ที่ของครูผูส้อน 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง   
 1.3 ดา้นสงัคม   

4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ใหม้ี
จิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อชว่ยเหลืองานใน
สถานศกึษา ชมุชนทอ้งถิ่น และหน่วยงานตา่งๆ 

      

5) สถานศกึษาควรจดัใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่เขา้
รว่มกจิกรรม และประเพณีของชมุชนทอ้งถิ่น 
และสงัคมส่วนรวม 

      

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสนบัสนนุให้
ครูใหม่ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นอย่าง
สรา้งสรรค ์และท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมี
ความสขุ 

      

 1.4 ด้านวชิาชีพ       
1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มปีระสบการณ ์มี

เทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีดี มีความรู ้
ความสามารถสงูกวา่ หรือใกลเ้คยีงกบัครูใหม่ 

      

2) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งชว่ยเหลือ
และสอนงานครูใหม่ตามภาระงานท่ีไดร้บั
มอบหมาย    

      

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิสนบัสนนุให้
ครูใหม่มคีวามรูใ้นศาสตรก์ารสอนในศตวรรษที่ 
21 

      

4) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งเปิดโอกาส
ใหค้รูใหม่สงัเกตการสอนของครูพี่เลีย้ง หรือครู
ท่านอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนก่อน 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง   
 1.4 ด้านวชิาชีพ       

5) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่
ไปศกึษาดงูานของครูตน้แบบหรอือยู่รว่มกบั 
ครูตน้แบบ เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์า
ประยกุตใ์ช ้

      

6) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งนิเทศการ
เรียนการสอนของครูใหม่แบบกลัยาณมติร 

      

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ   
 2.1 การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ   

1) เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาตอ้งจดัให ้
ครูใหม่สามารถขบัเคล่ือนหอ้งเรยีนไดอ้ย่างมี
คณุภาพ 

      

2) ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรจดัใหค้รูใหม่
ฝึกประสบการณใ์นสถานศกึษากอ่นไดร้บัการ
บรรจหุรือแต่งตัง้ 

      

3) สถานศกึษาควรเขา้มามกีารก าหนดแผนงาน
พฒันาครูใหม่ มาตรฐานวชิาชีพ อย่างต่อเนื่อง
และชดัเจน 

      

4) ก.ค.ศ. หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา ควรมี
แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ที่สนบัสนนุให ้
ครูใหม่สามารถเขา้ถึงการจดัการเรียนการสอน 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ   
 2.1 การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ   

5) ก.ค.ศ. และเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรปรบัปรุง
ระบบการประเมินครูใหม่ โดยใหม้ีครูแกนน า 
หรือครูมืออาชีพ เขา้มารว่มเป็นกรรมการ
ประเมิน 

      

6) ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีแผนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
ครูใหม่อยา่งเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 

      

 2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก   
1) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษา และศกึษานิเทศก ์ควรมกีาร
พฒันาครูใหม่ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดยีวกนัอย่าง
ต่อเนื่อง 

      

2) เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรมกีารพฒันาครูใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ดา้นสมรรถนะวิชาชพีครู
จรรยาบรรณครู วินยั การออกแบบการเรียนรู ้
การวดัและประเมินผล โดยเนน้การประเมินตาม
สภาพจรงิ 

      

3) สถานศกึษาควรเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขามารว่มพฒันา 
และรว่มเป็นกรรมการประเมินครูใหม ่

      

4) เขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาควรจดัท า
หลกัสตูร 3-5 วนั เพื่อพฒันาครูใหม่และใหค้รู
ใหม่ท ากิจกรรมรว่มกนั เพื่อสรา้งความคุน้เคย 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ   
 2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก   

5) สถานศกึษาควรจดัท าขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยั
ในเขตพืน้ท่ีเขา้มามีส่วนรว่มใหค้  าปรกึษา และ
แนะน าพฒันาครูใหม่ 

      

6) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่ไปศกึษาดงูานใน
สถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรูป้ระสบการณท์ี่
ไดร้บัมาพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ 

      

7) สถานศกึษาควรน าภมูิปัญญา หรือปราชญ์
ทอ้งถิ่น มาใหค้วามรูแ้ก่ครูใหม่ โดยใหส้อดคลอ้ง
กบักลุ่มวชิาที่ครูใหม่สอน 

      

3. ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ   
 3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน   

1) สถานศกึษาควรพฒันาครูใหม่โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 

      

2) สถานศกึษาควรพฒันาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบั
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชีพ (PLC) ใหแ้ก่ 
ครูใหม ่

      

3) สถานศกึษาควรมกีารท างานเป็นทีมเพื่อเป็น 
การสรา้งเครือขา่ย และความสามคัคใีนหมู่คณะ 

      

4) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการ และหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้รว่มนเิทศครูใหม่ทัง้ดา้น
การเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบตัิตน 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

3. ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ   
 3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน   

5) สถานศกึษาควรจดัครูที่มคีวามรู ้ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ใหก้าร
ช่วยเหลือ ปรกึษา และแนะน าครูใหม่ 

      

 3.2 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน   
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดศ้กึษาดงูาน

ของครูตน้แบบ หรือครูดเีด่นจากสถานศกึษา 
อื่น ๆ เพื่อน าความรู ้และประสบการณม์าใชไ้ด้
จรงิ 

      

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นเครือข่าย
กบัครูในสถานศกึษาอื่น ๆ ภายในสหวิทยาเขต
หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

      

3) สถานศกึษาควรประสานความรว่มมือกบั
มหาวิทยาลยัหรือหนว่ยงานภายนอก ใหม้าแนะ
แนวทาง  ใหค้  าปรกึษา และแนะน าแก่ครูใหม่ 

      

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่ใหเ้ขา้รว่ม
ประชมุ อบรม สมัมนา ในหลกัสตูรต่าง ๆ  
เพื่อพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ 

      

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มเป็น
เครือข่ายกบัอาจารยห์รือบคุลากรทางการศกึษา
ในมหาวิทยาลยั 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

4. ระบบการสะท้อนตนเอง   
 4.1 การสะทอ้นการเรียนรู้ของตนเองใน

ระดับสูง 
  

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใหม้คีวามรู ้
ในเรื่องหลกัสตูรมาตรฐานการเรียนรู ้สาระ 
การเรียนรู ้ตวัชีว้ดั การออกแบบการเรียนรู ้และ 
การวดัผลประเมินผล 

      

2) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการอย่างรอบดา้น 

      

3) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรูใ้นวิชาที่
รบัผิดชอบ และถ่ายทอดองคค์วามรูท้กัษะชีวติ
ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

      

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เปล่ียนจาก
การบอกความรูม้าเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
และเป็นผูแ้นะแนวทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 

      

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะในการ
ส่ือสาร การใชภ้าษาไทย ภาษาตา่งประเทศ และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีสมรรถนะ
การคิดขัน้สงู รูจ้กัแสวงหาความรูจ้ากสื่อตา่ง ๆ 
เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์
ปัจจบุนั 

      

7) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นผูม้ี
ปฏิสมัพนัธ ์มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีตอ่นกัเรียน 
ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชน 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

4. ระบบการสะท้อนตนเอง   
 4.2 การสะทอ้นตนเองท าให้ม่ันใจในความ

ต่อเน่ืองของการศึกษา 
  

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีความรู ้และ
ความเขา้ใจในการจดัการเรียน 
การสอนในศตวรรษที่ 21 

      

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่จดัการเรยีน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยึดหลกัการให้
เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ 

      

3) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะ
แกปั้ญหาตา่ง ๆ ใหก้บันกัเรียนเป็นรายบคุคลให้
ถกูตอ้งและเหมาะสม ตามสถานการณท์ี่เกิดขึน้
จรงิในชัน้เรียน 

      

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ประเมิน
ความสามารถ และวดัแววของนกัเรียนเป็น
รายบคุคล 

      

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่สรา้ง
นวตักรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนอย่างนอ้ย
ภาคเรียนละ 1 ชิน้ 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

4. ระบบการสะท้อนตนเอง   
 4.3 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ   

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มจีรรยาบรรณ มคีวามรกั และ
ความศรทัธาในวิชาชีพครู  

      

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะ 
ในการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผูม้ี
วิสยัทศันก์วา้งไกล และยอมรบัความคิดเห็น 
ที่แตกตา่ง 

      

3) สถานศกึษาควรสรา้งความตระหนกัใหค้รูใหม่ 
มีวินยัทางการเงินและการด ารงชวีิต 

      

4) สถานศกึษาควรจดัประสบการณใ์หค้รูใหม ่
มีความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการ 
ในชัน้เรยีน 

      

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่หมั่นศกึษา
คน้ควา้ องคค์วามรูใ้หม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเอง 
และพฒันาวชิาชีพ 

      

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีความรูใ้น
การท าวิจยัในชัน้เรียน และมีผลงานการวิจยั
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

5. ระบบการอ านวยการ   
 5.1 การวางแผน   

1) สถานศกึษาควรก าหนดเป้าหมาย เชิงปรมิาณ 
เชิงคณุภาพ และตวัชีว้ดัที่ใชใ้นการพฒันา 
ครูใหม่อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 

      

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่
ในการเตรียมการประเมิน และพฒันาตนเอง  

      

3) สถานศกึษาควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินครูใหม่ และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึง
บทบาทหนา้ที่ 

      

4) สถานศกึษาควรใหค้วามช่วยเหลอืครูใหม่ 
ดา้นตา่ง ๆ ตามที่ครูใหม่รอ้งขอ 

      

 5.2 การด าเนินการ   
1) สถานศกึษาควรจดัปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกบั

การรกัษาวินยั คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการด ารงชวีิตตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

      

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่
ในเรื่องการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั การบรหิารจดัการชัน้เรียน การจดั
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้และระบบ
ดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 

      

3) สถานศกึษาควรจดัคณะท างานนิเทศครูใหม่
อย่างต่อเนื่อง เช่น การสงัเกตการสอน การเยี่ยม
ชัน้เรียน หรืออ่ืน ๆ 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

5. ระบบการอ านวยการ   
 5.2 การด าเนินการ   

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มประชมุ 
อบรม สมัมนา และการศกึษาดงูานอย่าง
ต่อเนื่อง 

      

5) สถานศกึษาควรมแีนวปฏิบตัิการประเมินครูใหม่
ใหค้ณะกรรมการประเมินทราบ 

      

 5.3 การตรวจสอบ   
1) สถานศกึษาควรมีระบบการตดิตามครูใหม ่

ที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

      

2) สถานศกึษาควรสรา้งแรงจงูใจเชงิบวก  
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ครูใหม่ 

      

3) สถานศกึษาควรมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูพี่เลีย้ง  
เป็นผูแ้นะน าควบคมุดแูลการท างานของครูใหม่ 

      

4) สถานศกึษาควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมินโดย
คณะกรรมการใหค้รูใหม่ทราบ เพื่อจะไดเ้ตรยีม
ตวั เตรยีมเอกสาร ผลงาน และน าเสนอได ้
อย่างถกูตอ้ง 

      

5) คณะกรรมการผูป้ระเมินควรสรุปผลการประเมิน 
และใหค้  าปรกึษาแนะน า บอกจดุเด่น จดุที่ควร
พฒันา หรือขอ้เสนอแนะอื่น ๆ แก่ครูใหม ่
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

5. ระบบการอ านวยการ   
 5.3 การตรวจสอบ   

6) สถานศกึษาควรใชว้ิธีการประเมนิครูใหม่ที่
หลากหลาย จากการสงัเกต การสมัภาษณ ์ 
การดผูลงานการสอน การเขา้รว่มกิจกรรม ฯลฯ 
ของครูใหม ่

      

7) สถานศกึษาควรเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดช้ีแ้จง
ปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อรว่มแกปั้ญหา
และหาแนวทางในการช่วยเหลือ 

      

 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม   
1) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครูใหม่

ในการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  
โดยการสอนงานและนิเทศงาน 

      

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดท้ างานตรง
ตามความรู ้ความสามารถ หรือความถนดั 
อย่างเตม็ศกัยภาพ 

      

3) สถานศกึษาควรพฒันาใหค้รูใหมม่ี
ความกา้วหนา้ทางดา้นวิชาชีพ และเห็นแนวทาง
ความเจรญิกา้วหนา้ 

      

4) สถานศกึษาควรปรบัเปล่ียนเจตคติของครูใหม่ 
ในการท างานรว่มกบัครูอาวโุสไดอ้ย่างมี
ความสขุ 

      

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใชค้วามรู ้
ความสามารถที่มีอยู่เต็มศกัยภาพ ใชเ้ทคนคิ
และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
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แบบสอบถาม รอบที ่2 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

5. ระบบการอ านวยการ   
 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม   

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดพ้ฒันา
ตนเอง เก่ียวกบัจติวิทยาและการท าวิจยั  
เพื่อน าผลมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

7) สถานศกึษาควรแนะน าใหค้รูใหม่น าผลที่ไดจ้าก
การประเมินไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึน้ 

      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม รอบที ่3 
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แบบสอบถาม รอบที ่3 
เรื่อง การพฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส  าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

---------------------------------------------- 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามรอบที่  3 นี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญ 17 คน ได้ทราบความ

คิดเห็นของกลุ่มและทบทวนค าตอบของตนเองจากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยผูว้ิจยัได้
น าคะแนนทัง้หมดมาค านวณค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile 
range) เพื่อแสดงความสอดคลอ้งกันของแต่ละขอ้รายการ พรอ้มทัง้ระบุคะแนนการตอบของท่าน
ในรอบที่ 2 ดว้ยเครื่องหมาย ดงัต่อไปนี ้

ค่ามธัยฐาน (Md) ใชส้ญัลกัษณ ์ ∆ 
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(IR) ใชส้ญัลกัษณ ์     
ต าแหน่งค าตอบของท่านในรอบที่ผ่านมา ใชส้ญัลกัษณ ์ x 

2. เมื่ อท่านได้พิจารณาแล้ว โปรดท าเครื่องหมาย √ เพื่ อยืนยันค าตอบเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของท่านให้ครบทุกข้อรายการ ทั้งนีโ้ปรดใชเ้กณฑ์การพิจารณา 
แต่ละขอ้รายการ ดงันี ้

5    หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  
ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มีความส าคญั มากทีสุ่ด 

4    หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่  
ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มีความส าคญั มาก 

3    หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  
ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มีความส าคญั ปานกลาง 

2    หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  
ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มีความส าคญั น้อย 

1    หมายถึง  ท่านมีความคิดเห็นว่า ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่  
ควรมีการสนบัสนนุย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มีความส าคญั น้อยทีสุ่ด 

3. หากค าตอบของท่านอยู่ในค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(IR) ของขอ้รายการนัน้ หมายความว่า 
ความเห็นของท่านสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ  17 คน ท่านไม่ตอ้งใหเ้หตุผล
ประกอบ แต่ถ้าค าตอบของท่านอยู่นอกค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์หมายความว่า ความเห็น
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ของท่านไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ผู้วิจัยขอความกรุณา
ท่านได้โปรดชีแ้จงเหตุผลประกอบในข้อน้ันๆ 

ค่ามธัยฐาน (Md) ที่ใชม้ีความหมายดงันี ้
ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 4.50 ขึน้ไป  หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน เห็นว่า 

ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มากทีสุ่ด 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49  หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน เห็นว่า 
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว มาก 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 2.50 – 3.49  หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน เห็นว่า 
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว ปานกลาง 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 1.50 – 2.49  หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน เห็นว่า 
ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนบัสนุน
ย่อยตามขอ้ความดงักลา่ว น้อย 

ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 1.00 – 1.49  หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและ
พฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ควรมีการสนับสนุนย่อยตามขอ้ความดงักล่าว น้อย
ทีสุ่ด 

ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(IR) ที่ใชม้ีความหมายดงันี ้
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ที่มีค่าตั้งแต่ 1.50 ลงมา หมายความว่า ความคิดเห็น

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน ที่มี ต่อระบบการเตรียมความพรอ้มและพัฒนาครูใหม่ ส าหรับ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเหน็สอดคล้องกัน 

ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ที่มีค่ามากกว่า 1.50 หมายความว่า ความคิดเห็นของ
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีต่อระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเหน็ไม่สอดคล้องกัน 
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม (ที่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกบักลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ) 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับความส าคัญ 

ความคิดเหน็ 
ของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 Md IR 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง หมายถึง ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูล
ดา้นสว่นตวั ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏบิตัิตนสู ่
ความเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 
1.1 ด้านส่วนตัว 

1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ครูใหม ่
ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ 
และการถ่ายทอดความรู ้

∆ 
 

X 
√ 

    5 0 

 

จากตวัอย่างขอ้ 1) 
1. ระบบครูพี่ เลี ย้งของระบบการเตรียมความพร ้อมและพัฒนาครูใหม่ส  าหร ับ

สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ดา้นส่วนตัว ในขอ้ 1 มีค่ามัธยฐาน (Md) = 5 และค่าพิสยัระหว่างควอ
ไทล ์(IR) = 0 หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรจัดครูพี่
เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใหม่ทั้งด้านการวางตน การเสียสละ และการถ่ายทอดความรู ้มี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ และกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั 

2. ค าตอบในรอบที่ 2 ของท่าน (x) อยู่ในขอบเขตค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์หมายความว่า 
ความคิดเห็นของท่านสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน และภายหลงัจากที่
ท่านทบทวนแลว้ ในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 นี ้ยังคงยืนยันความคิดเห็นเดิมคือ 5 ซึ่งเป็น
ค าตอบที่อยู่ในขอบเขตค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ในกรณีนีท้่านไม่ตอ้งแสดงเหตผุลประกอบ 
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม (ที่ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกบักลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ) 

ระบบ ข้อค าถาม 
ระดับความส าคัญ 

ความคิดเหน็ 
ของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญ หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 Md IR 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง หมายถึง  ระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ ดว้ยครูพี่เลีย้งในการดแูล
ดา้นสว่นตวั ดา้นอารมณ ์ดา้นสงัคม และดา้นวิชาชีพ โดยการแนะน าครูใหม่ใหรู้จ้กัการปฏบิตัิตนสูค่วา 
มเป็นมืออาชีพโดยผ่านกลยทุธท์ี่หลากหลาย 
1.1 ด้านส่วนตัว 

2) สถานศกึษาควรพิจารณาครูพี่เลีย้ง
ที่มีวยัใกลเ้คียงกบัครูใหม่ที่จะช่วย
ใหก้ารพดูคยุแนะน าไดง้่ายและ
เสมือนพี่สอนนอ้ง 

 
 

∆ 
 

 
 

X 
√ 

  4 1.51 

 

จากตวัอย่างขอ้ 2) 
1. ระบบครูพี่เลีย้งของระบบการเตรียมความพรอ้มและพฒันาครูใหม่ส าหรบัสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ดา้นส่วนตวั ในขอ้ 2 มีค่ามธัยฐาน (Md) = 4 และค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(IR) = 1.51 
หมายความว่า กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรพิจารณาครูพี่เลีย้งที่มี
วัยใกล้เคียงกับครูใหม่ที่จะช่วยให้การพูดคุยแนะน าได้ง่ายและเสมือนพี่สอนน้อง มีระดับ
ความส าคญัมาก และกลุม่ผูเ้ชี่ยวชาญ 17 คน มีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนั 

2. ค าตอบในรอบที่ 2 ของท่าน (x) อยู่นอกขอบเขตค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์หมายความว่า 
ความคิดเห็นของท่านไม่สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ  17 คน และภายหลงัจากที่
ท่านทบทวนการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 นี ้ท่านไม่เปลี่ยนแปลงค าตอบ ยงัคงยืนยันความเห็น
เดิม คือ 3 ซึ่งเป็นค าตอบที่อยู่นอกขอบเขตค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ในกรณีนี้ผู้วิจัยขอความกรุณา
ท่านโปรดแสดงเหตุผลประกอบ 

3. หรือหากที่กรณีค าตอบในรอบที่ 2 ของท่าน (x) อยู่นอกขอบเขตค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์
และภายหลงัจากที่ท่านทบทวนการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 นี ้ท่านเปลี่ยนแปลงค าตอบมาเป็น
ขอ้ที่ 4 ซึ่งเป็นค าตอบที่อยู่ในขอบเขตค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ในกรณีนี้ท่านไม่ต้องแสดงเหตุผล
ประกอบ 
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หมายเหตุ : 
1. กรณีที่ไม่มีเครื่องหมาย (x) ในขอ้ค าถามของท่าน แสดงว่าในรอบที่ผ่านมา ท่านไม่ได้

ตอบแบบสอบถามขอ้รายการนัน้ 
2. ผู้วิจัยแสดงหมายเหตุข้อรายการที่ความคิดเห็นของท่านอยู่นอกขอบเขตค่าพิสัย

ระหว่างควอไทลด์ว้ยขอ้ความ “ค าตอบของท่านอยู่นอกขอบเขตค่าพิสัยระหว่างควอไทล์” ดว้ย 
ตัวหนา เพื่อใหท้่านสงัเกตไดม้ากขึน้ 
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง  
 1.1 ดา้นสว่นตวั  

1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ครูใหม่ทัง้ดา้นการวางตน การเสียสละ 
และการถา่ยทอดความรู ้
เหตผุล................................................................... 
............................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

2) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มมีนษุยสมัพนัธ์
และเป็นบคุคลที่ไดร้บัการยอมรบัจากครูใหม่ 
เหตผุล................................................................... 
............................................................................... 

 
 

∆    4.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิ
แนวคิดใหก้บัครูใหมใ่นเรื่องการด าเนินชีวติ
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เหตผุล................................................................... 
............................................................................... 

 ∆ 

 
   4.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่สามารถให้
ค าปรกึษาและแนะน าครูใหม่เก่ียวกบัการ
ท างาน และการจดัการเรียนการสอนได ้
เหตผุล............................................................. 
....................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรตอ้งส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้ง
ปลกูฝังในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชพีครู  
จิตวิญญาณความเป็นครู วินยั กริยิามารยาท 
และการแตง่กายใหแ้ก่ครูใหม่ 
เหตผุล............................................................ 
......................................................................  

∆ 

 
    5.00 1.00  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง  
 1.2 ด้านอารมณ ์  

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งแนะน า
พฤติกรรมทางดา้นอารมณใ์นเชงิบวกใหแ้ก ่
ครูใหม่ ยิม้แยม้ แจ่มใส แสดงออกในทางที่
ถกูตอ้ง และรูจ้กัใชเ้หตผุลมากกว่าใชอ้ารมณ์
เมื่อมคีวามเห็นต่าง 
เหตผุล................................................................... 
............................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสรา้ง
แรงจงูใจเชงิบวกใหก้บัครูใหม่ ดว้ยการยกย่อง 
หรือชมเชยเมื่อท าความดี 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิใหค้รูใหม่
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตาม
กาลเทศะ และมีอารมณข์นั 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ให้
มีความรกั และเมตตาต่อนกัเรียนทกุคนอย่าง
เสมอภาคเท่าเทยีมกนั  
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง  
 1.2 ดา้นอารมณ ์  

5) สถานศกึษาควรสนบัสนนุใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิ
ใหค้รูใหม่มีน า้ใจที่ดีงามต่อนกัเรยีน เพื่อน
รว่มงาน และบคุคลทั่วไป 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

 1.3 ดา้นสงัคม  

1) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่
เก่ียวกบัวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีในองคก์ร 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

2) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่
เก่ียวกบัการวางตวั และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศกึษาและชมุชนทอ้งถิ่น 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าอบรมครู
ใหม่ใหม้ีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่  
ต่อสว่นรวม มคีวามซื่อสตัยต์่อองคก์ร และ 
ต่อบทบาทหนา้ที่ของครูผูส้อน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง  
 1.3 ดา้นสงัคม  

4) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งแนะน าครูใหม่ให้
มีจิตสาธารณะหรือจติอาสา เพื่อช่วยเหลือ
งานในสถานศกึษา ชมุชนทอ้งถิ่น และ
หน่วยงานตา่ง ๆ 
เหตผุล............................................................... 
...........................................................................   

∆ 

 
    5.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรจดัใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่เขา้
รว่มกจิกรรม และประเพณีของชมุชนทอ้งถิ่น 
และสงัคมส่วนรวม 
เหตผุล............................................................... 
...........................................................................   

 ∆ 

 
   4.00 0.50  

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูพี่เลีย้งสนบัสนนุ
ใหค้รูใหม่ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็น
อย่างสรา้งสรรค ์และท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมีความสขุ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

 1.4 ด้านวชิาชีพ  
1) สถานศกึษาควรจดัครูพี่เลีย้งที่มปีระสบการณ ์

มีเทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีดี มีความรู ้
ความสามารถสงูกวา่ หรือใกลเ้คยีงกบัครูใหม่ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

1. ระบบครูพี่เลีย้ง  
 1.4 ด้านวชิาชีพ  

2) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งชว่ยเหลือ
และสอนงานครูใหม่ตามภาระงานท่ีไดร้บั
มอบหมาย 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรใหค้รูพี่เลีย้งส่งเสรมิสนบัสนนุ
ใหค้รูใหม่มีความรูใ้นศาสตรก์ารสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งเปิด
โอกาสใหค้รูใหม่สงัเกตการสอนของครูพี่เลีย้ง 
หรือครูท่านอื่น ๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ
สอนก่อน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

5) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งพาครูใหม่
ไปศกึษาดงูานของครูตน้แบบหรอือยู่รว่มกบั
ครูตน้แบบ เพื่อน าความรูป้ระสบการณม์า
ประยกุตใ์ช ้
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

6) สถานศกึษาควรก าหนดใหค้รูพี่เลีย้งนิเทศ 

การเรียนการสอนของครูใหม่แบบกลัยาณมติร 

เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

  



  342 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 
2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  

 2.1 การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ  
1) เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาตอ้งจดัให้

ครูใหม่สามารถขบัเคล่ือนหอ้งเรยีนไดอ้ย่างมี
คณุภาพ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

2) ก.ค.ศ.หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรจดัใหค้รู
ใหม่ฝึกประสบการณใ์นสถานศกึษาก่อนไดร้บั
การบรรจหุรือแตง่ตัง้  
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรเขา้มามกีารก าหนดแผนงาน
พฒันาครูใหม่ มาตรฐานวชิาชีพ  
อย่างต่อเนื่องและชดัเจน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) ก.ค.ศ. หรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา ควรมี
แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรม์ที่สนบัสนนุใหค้รู
ใหม่สามารถเขา้ถึงการจดัการเรยีนการสอน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

  



  343 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  
 2.1 การสร้างการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ  

5) ก.ค.ศ. และเขตพืน้ท่ีการศกึษาควรปรบัปรุง
ระบบการประเมินครูใหม่ โดยใหม้ีครูแกนน า 
หรือครูมืออาชีพ เขา้มารว่มเป็นกรรมการ
ประเมิน 
เหตผุล............................................................... 
...........................................................................      

∆ 

 
    5.00 1.00  

6) ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีแผนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล
ครูใหม่อยา่งเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

 2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก  
1) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และ
ศกึษานิเทศก ์ควรมีการพฒันาครูใหม่ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งตอ่เนื่อง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

  



  344 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  
 2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก  

2) เขตพืน้ท่ีการศกึษาควรมกีารพฒันาครูใหม่
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ดา้นสมรรถนะวชิาชีพครู 
จรรยาบรรณ ครู วินยั การออกแบบการเรียนรู ้
การวดัและประเมินผล โดยเนน้การประเมิน
ตามสภาพจรงิ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

3) สถานศกึษาควรเชิญวิทยากรภายนอกที่มี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขามารว่ม
พฒันา และรว่มเป็นกรรมการประเมินครูใหม่ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) เขตพืน้ท่ีการศกึษา หรือสถานศกึษาควรจดัท า
หลกัสตูร 3-5 วนั เพื่อพฒันาครูใหม่และใหค้รู
ใหม่ท ากิจกรรมรว่มกนั เพื่อสรา้งความคุน้เคย 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

 ∆ 

 
   4.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรจดัท าขอ้ตกลงกบั
มหาวิทยาลยัในเขตพืน้ท่ีเขา้มามส่ีวนรว่มให้
ค าปรกึษา และแนะน าพฒันาครูใหม่ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

 ∆ 

 
   4.00 1.00  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ  
 2.2 การใหค้ าแนะน าจากภายนอก  

6) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่ไปศกึษาดงูานใน
สถานศกึษาอื่นๆ เพื่อน าความรูป้ระสบการณ์
ที่ไดร้บัมาพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ 
เหตผุล............................................................... 
...........................................................................      

∆ 

 
    5.00 1.00  

7) สถานศกึษาควรน าภมูิปัญญา หรือปราชญ์
ทอ้งถิ่น มาใหค้วามรูแ้ก่ครูใหม่ โดยให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มวิชาที่ครูใหม่สอน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3. ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ  

 3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน  

1) สถานศกึษาควรพฒันาครูใหม่โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

2) สถานศกึษาควรพฒันาองคค์วามรูเ้ก่ียวกบั
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวชิาชีพ (PLC)  
ใหแ้ก่ครูใหม ่
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

  



  346 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 
3. ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ  

 3.1 การสร้างเครือข่ายภายใน  
3) สถานศกึษาควรมกีารท างานเป็นทีมเพื่อเป็น

การสรา้งเครือขา่ย และความสามคัคใีน 
หมู่คณะ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

4) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ฝ่ายวชิาการ และหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้รว่มนเิทศครูใหม่ทัง้ดา้น
การเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบตัิตน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

5) สถานศกึษาควรจดัครูที่มคีวามรู ้
ความสามารถ และมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้นใหก้ารชว่ยเหลือ ปรกึษา และแนะน า 
ครูใหม ่
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

 3.2 การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน  

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดศ้กึษา 
ดงูานของครูตน้แบบ หรือครูดีเดน่จาก
สถานศกึษาอื่น ๆ เพื่อน าความรู ้และ
ประสบการณม์าใชไ้ดจ้รงิ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

  



  347 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

3. ระบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ  
2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็น

เครือข่ายกบัครูในสถานศกึษาอื่น ๆ ภายใน 
สหวิทยาเขตหรือเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรประสานความรว่มมือกบั
มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานภายนอก ใหม้า
แนะแนวทาง ใหค้  าปรกึษา และแนะน า 
แก่ครูใหม ่
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

 ∆ 

 
   4.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่ใหเ้ขา้รว่ม
ประชมุ อบรม สมัมนา ในหลกัสตูรต่าง ๆ  
เพื่อพฒันาตนเอง และพฒันาวิชาชีพ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มเป็น
เครือข่ายกบัอาจารยห์รือบคุลากรทาง
การศกึษาในมหาวิทยาลยั 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

  



  348 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

4. ระบบการสะท้อนตนเอง  
 4.1 การสะทอ้นการเรียนรู้ของตนเองใน

ระดับสูง 
 

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใหม้คีวามรู ้
ในเรื่องหลกัสตูรมาตรฐานการเรียนรู ้สาระ
การเรียนรู ้ตวัชีว้ดั การออกแบบการเรียนรู ้
และการวดัผลประเมินผล 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

2) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรู ้
แบบบรูณาการอย่างรอบดา้น 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรใหค้รูใหม่จดัการเรียนรูใ้นวิชา
ที่รบัผิดชอบ และถ่ายทอดองคค์วามรูท้กัษะ
ชีวิตใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เปล่ียนจาก
การบอกความรูม้าเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
และเป็นผูแ้นะแนวทางการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 

∆ 

 
    5.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะใน
การส่ือสาร การใชภ้าษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

4. ระบบการสะท้อนตนเอง  
 4.1 การสะทอ้นการเรียนรู้ของตนเองใน

ระดับสูง 
 

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีสมรรถนะ
การคิดขัน้สงู รูจ้กัแสวงหาความรูจ้ากสื่อ 
ต่าง ๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณปั์จจบุนั 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

7) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่เป็นผูม้ี
ปฏิสมัพนัธ ์มีมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีตอ่นกัเรียน 
ผูร้ว่มงาน ผูป้กครอง ชมุชน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

 4.2 การสะทอ้นตนเองท าให้ม่ันใจใน
ความตอ่เน่ืองของการศึกษา 

 

1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ 
มีความรู ้และความเขา้ใจในการจดัการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่จดัการเรยีน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยึดหลกัการ
ใหเ้ดก็เป็นคนดี คนเกง่ และอยูใ่นสงัคมได้
อย่างมีความสขุ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

  



  350 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

4. ระบบการสะท้อนตนเอง  
 4.2 การสะทอ้นตนเองท าให้ม่ันใจใน

ความตอ่เน่ืองของการศึกษา 
 

3) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะ
แกปั้ญหาตา่ง ๆ ใหก้บันกัเรียนเป็นรายบคุคล
ใหถ้กูตอ้งและเหมาะสม ตามสถานการณ ์
ที่เกิดขึน้จรงิในชัน้เรียน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ประเมิน
ความสามารถ และวดัแววของนกัเรียนเป็น
รายบคุคล 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่สรา้ง
นวตักรรมที่ใชใ้นการเรียนการสอนอย่างนอ้ย
ภาคเรียนละ 1 ชิน้ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

. 4.3 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
1) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มี 

จิตวิญญาณความเป็นครู มจีรรยาบรรณ  
มีความรกั และความศรทัธาในวชิาชีพครู 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

  



  351 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

4. ระบบการสะท้อนตนเอง  
 4.3 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีทกัษะใน
การครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผูม้ี
วิสยัทศันก์วา้งไกล และยอมรบัความคิดเห็น 
ที่แตกตา่ง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

3) สถานศกึษาควรสรา้งความตระหนกัใหค้รูใหม่
มีวินยัทางการเงินและการด ารงชวีิต 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรจดัประสบการณใ์หค้รูใหม่มี
ความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการ 
ในชัน้เรยีน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่หมั่นศกึษา
คน้ควา้ องคค์วามรูใ้หม่ ๆ เพื่อพฒันาตนเอง
และพฒันาวชิาชีพ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่มีความรูใ้น
การท าวิจยัในชัน้เรียน และมีผลงานการวิจยั
อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

  



  352 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

5. ระบบการอ านวยการ  
 5.1 การวางแผน  

1) สถานศกึษาควรก าหนดเป้าหมาย เชิงปรมิาณ 
เชิงคณุภาพ และตวัชีว้ดัที่ใชใ้นการพฒันา 
ครูใหม่อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน า 
ครูใหมใ่นการเตรียมการประเมิน และพฒันา
ตนเอง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินครูใหม่ และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งใหท้ราบถึง
บทบาทหนา้ที่ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรใหค้วามช่วยเหลอืครูใหม่ดา้น
ต่างๆ ตามที่ครูใหม่รอ้งขอ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

  



  353 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

5. ระบบการอ านวยการ  
 5.2 การด าเนินการ  

1) สถานศกึษาควรจดัปฐมนิเทศครูใหม่เก่ียวกบั
การรกัษาวินยั คณุธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ และการด ารงชีวติตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

2) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน าครู
ใหม่ในเรื่องการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั การบรหิารจดัการชัน้เรียน 
การจดัสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ 
และระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรจดัคณะท างานนิเทศครูใหม่
อย่างต่อเนื่อง เช่น การสงัเกตการสอน  
การเยี่ยมชัน้เรียน หรืออ่ืน ๆ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรส่งเสรมิครูใหม่เขา้รว่มประชมุ 
อบรม สมัมนา และการศกึษาดงูานอย่าง
ต่อเนื่อง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

  



  354 

แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

5. ระบบการอ านวยการ  
 5.2 การด าเนินการ  

5) สถานศกึษาควรมแีนวปฏิบตัิการประเมิน 
ครูใหมใ่หค้ณะกรรมการประเมินทราบ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

 5.3 การตรวจสอบ  
1) สถานศกึษาควรมีระบบการตดิตามครูใหม ่

ที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

2) สถานศกึษาควรสรา้งแรงจงูใจเชงิบวก  
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ครูใหม่ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

3) สถานศกึษาควรมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ 
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูพี่เลีย้ง 
เป็นผูแ้นะน าควบคมุดแูลการท างานของ 
ครูใหม ่
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรแจง้หลกัเกณฑก์ารประเมิน
โดยคณะกรรมการใหค้รูใหม่ทราบ เพื่อจะได้
เตรียมตวั เตรียมเอกสาร ผลงาน และน าเสนอ
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

5. ระบบการอ านวยการ  
 5.3 การตรวจสอบ  

5) คณะกรรมการผูป้ระเมินควรสรุปผลการ
ประเมิน และใหค้  าปรกึษาแนะน า บอกจดุเด่น 
จดุที่ควรพฒันา หรือขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
แก่ครูใหม ่
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.00  

6) สถานศกึษาควรใชว้ิธีการประเมนิครูใหม่ 
ที่หลากหลาย จากการสงัเกต การสมัภาษณ ์
การดผูลงานการสอน การเขา้รว่มกิจกรรม 
ฯลฯ ของครูใหม ่
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

7) สถานศกึษาควรเปิดโอกาสใหค้รูใหม่ไดช้ีแ้จง
ปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ เพื่อรว่ม
แกปั้ญหาและหาแนวทางในการช่วยเหลือ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  

 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้
เหมาะสม 

 

1) สถานศกึษาควรใหค้  าปรกึษาและแนะน า 
ครูใหมใ่นการท างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยการสอนงานและนิเทศงาน 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

5. ระบบการอ านวยการ  
 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้

เหมาะสม 
 

2) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดท้ างาน
ตรงตามความรู ้ความสามารถ หรือความถนดั
อย่างเตม็ศกัยภาพ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 
 

 

    5.00 0.00  

3) สถานศกึษาควรพฒันาใหค้รูใหมม่ี
ความกา้วหนา้ทางดา้นวิชาชีพ และ 
เห็นแนวทางความเจรญิกา้วหนา้ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

4) สถานศกึษาควรปรบัเปล่ียนเจตคติของครูใหม่ 
ในการท างานรว่มกบัครูอาวโุสไดอ้ย่างมี
ความสขุ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

5) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ใชค้วามรู ้
ความสามารถที่มีอยู่เต็มศกัยภาพ ใชเ้ทคนคิ
และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 0.50  
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แบบสอบถาม รอบที ่3 

ระบบ 
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาครูใหม่ส าหรับสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน 

ระดับความส าคัญ 
ความคดิเหน็
ของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ 
หมาย 
เหต ุ

5 4 3 2 1 Md IR 

5. ระบบการอ านวยการ  
 5.4 การปรับปรุงการด าเนินการให้

เหมาะสม 
 

6) สถานศกึษาควรส่งเสรมิใหค้รูใหม่ไดพ้ฒันา
ตนเอง เก่ียวกบัจติวิทยาและการท าวิจยั  
เพื่อน าผลมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 

 
    5.00 1.00  

7) สถานศกึษาควรแนะน าใหค้รูใหม่น าผลที่ได้
จากการประเมินไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึน้ 
เหตผุล............................................................... 
........................................................................... 

∆ 
 

    5.00 1.00  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
วันทีแ่ละจ านวนเวลาในการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ รอบที ่1 
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ที ่
ชื่อ-สกุลผู้เชี่ยวชาญ 
สัมภาษณ ์รอบที ่1 

วันทีสั่มภาษณ ์
เวลาทีใ่ช้ 
(นาท)ี 

หมาย
เหต ุ

1 นายกมล  รอดคลา้ย 4 พฤศจิกายน 2563 75.10  
2 นายอ านาจ  วิชยานวุติั 21 ตลุาคม 2563 67.32  
3 นายสนิท  แยม้เกษร 12 พฤศจิกายน 2563 56.15  
4 นายวลัลพ  สงวนนาม 16 พฤศจิกายน 2563 5145  
5 นางทิพพาศรี  อินทะกลู 10 พฤศจิกายน 2563 58.54  
6 นายมงักร  กลุวานิช 10 ตลุาคม 2563 64.07  
7 นายธนารชัต ์ สมคเณ 22 กนัยายน 2563 42.20  
8 นางบสุบง  พรหมจนัทร ์ 14 กนัยายน 2563 54.25  
9 นายประกาศิต  ยงัคง 23 กนัยายน 2563 78.21  
10 นายภาคินยั  สนุทรวิภาต  21 กนัยายน 2563 62.16  
11 นายโสภณ  กมล 16 กนัยายน 2563 42.22  
12 นายสพุจน ์ หลา้ธรรม 17 กนัยายน 2563 55.32  
13 นางสาวระวีวรรณ  เลขนาวิน 8 ตลุาคม 2563 57.55  
14 นายภิญโญ  ภศูรี 23 กนัยายน 2563 73.02  
15 นายธีรวฒัน ์ เลื่อนฤทธิ์ 12 ตลุาคม 2563 42.32  
16 นางสาวพรพรรณ  สิริปทมุรตัน ์ 11 กนัยายน 2563 49.24  
17 นายชมพล  พฤกษา 30 ตลุาคม 2563 51.22  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
รูปภาพประกอบในการสัมภาษณ ์รอบที ่1 
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นายกมล  รอดคลา้ย 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
 

 
นายอ านาจ  วิชยานวุติั 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 21 ตลุาคม 2563 
 

 
นายสนิท  แยม้เกษร สมัภาษณว์นัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
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นายวลัลพ  สงวนนาม 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
 

 
นางทิพพาศรี  อินทะกลู 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 

 
นายมงักร  กลุวานิช สมัภาษณว์นัที่ 10 ตลุาคม 2563 
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นายธนารชัต ์ สมคเณ 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 22 กนัยายน 2563 
 

 
นางบสุบง  พรหมจนัทร ์

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 14 กนัยายน 2563 
 

 
นายประกาศิต  ยงัคง สมัภาษณว์นัที่ 23 กนัยายน 2563 
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นายภาคินยั  สนุทรวิภาต 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 21 กนัยายน 2563 
 

 
นายโสภณ  กมล 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 16 กนัยายน 2563 
 

 
นายสพุจน ์ หลา้ธรรม 

 
สมัภาษณว์นัที่ 17 กนัยายน 2563 
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นางสาวระวีวรรณ  เลขนาวิน 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 8 ตลุาคม 2563 
 

 
นายภิญโญ  ภศูรี 

 

 

สมัภาษณว์นัที่ 23 กนัยายน 2563 
 

 
นายธีรวฒัน ์ เลื่อนฤทธิ์ สมัภาษณว์นัที่ 12 ตลุาคม 2563 
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นางสาวพรพรรณ  สิริปทมุรตัน ์ สมัภาษณว์นัที่ 11 กนัยายน 2563 

 

 

 

 
นายชมพล  พฤกษา สมัภาษณว์นัที่ 30 ตลุาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายสายณัห ์ ต่ายหลี 
วัน เดือน ปี เกิด 7 มกราคม 2516 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)   

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 101 ซอยอนามยังามเจรญิ 25 แยก 2-5 ต าบลท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน 

กรุงเทพมหานคร   
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