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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม
ระหว่ า งปฏิ บัติ ร าชการในต าแหน่ ง ครู ผูช้ ่ ว ย สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3
กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ ผูอ้ านวยการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริ หารบุคคลใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู พี่เลี้ยง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสังเคราะห์ผลการประเมิน และ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละ
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลคะแนนการประเมิ นการเตรี ยมความพร้ อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิ บัติราชการใน
ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 หมวดที่มีผลการประเมินทั้ง 4 ครั้ง
มากที่ สุด คือหมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษและเทคโนโลยี รองลงมาคือ หมวดที่ 1 วินัยคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และหมวดที่มีผลการประเมินทั้ง 4 ครั้ง น้อยที่สุด คือ หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอน
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2. แนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 สามารถแยกได้ 5 หมวด ตามหลักสู ตรการเตรี ยม
ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย และมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ หลักการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
กระบวนการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย วิธีการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย กลไกในการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
คาสาคัญ : การเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม, ครู ผชู ้ ่วย

Abstract
This research aimed to study Guidelines for intensive preparation and development during government
service of assistant teacher Under the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. The population used
in this research were the director and the deputy director of Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3,
The director of Personnel Administration Group and the officer of Personnel Administration Group in Chiang Rai
Primary Educational Service Area Office 3, The school director and the associate teacher. The instrument for
collecting data was from A synthetic evaluation form and an interview form. Data analysis by percentage and
Content Analysis
The research results were found as follows;
1. Assessment scores for intensive preparation and development during government service in the position
of assistant teacher Under the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3, the category with the highest
results of all 4 assessments was Section 5; Language Skills and Technology, followed by Section 1; Moral
Discipline, Ethics and Professional Ethics. and the section with the least results of all 4 assessments was Section;2
Teaching and Learning Management.
2. Guidelines for intensive preparation and development during government service in the position of
assistant teacher Under the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3, There divided into 5 categories
according to the curriculum of preparation and intensive development, assistant teacher position and has 4
components which are Principles of Teacher Assistant Development, Assistant Teacher Development Process, How
to develop an assistant teacher and Mechanisms for the development of assistant teachers.
Keywords: intensive preparation and development, Assistant Teachers

บทนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นกลไกที่สาคัญยิ่งในการนาประเทศเข้าสู่ สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และ
เป็ นประเด็นหลักที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ชาติและยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 การเตรี ยมความพร้อมกาลังคนทั้ง
ด้านความรู ้ทกั ษะ สมรรถนะที่จาเป็ นให้สามารถปรับตัวและรู ้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต
และการแข่งขันอย่างเสรี และไร้พรมแดน จึงเป็ นความสาคัญจาเป็ นเร่ งด่วนที่ประเทศต้องเร่ งดาเนินการเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยจึงเป็ นพันธกิจสาคัญร่ วมกัน
ของรั ฐและทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งในการกาหนดเป้ าหมายการจัดการศึ กษา มาตรฐานการศึ กษาการพัฒนา
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หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ สื่อ แหล่งเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมิ นผลของผูเ้ รี ยนในทุกระดับการศึกษา ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และทุกช่วงวัย เพื่อสร้างและพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู ้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สามารถศึกษา เรี ยนรู ้และพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสู งสุ ดตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ เพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ขร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม และการปรับปรุ งระบบการผลิต
และพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษาเพื่อให้ได้ครู ดีมีความรู ้ทกั ษะ
และความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน และมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู เข้าสู่ ระบบการศึกษาของประเทศ
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุขีดสู งสุ ดของศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.
1)
กระบวนการวิ ธีการในการพัฒ นาครู จึ ง มี ค วามส าคัญ มากที่ จ ะน าไปใช้ใ นการพัฒ นาครู ซึ่ ง ต่ างมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู แตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและช่วยให้ครู ได้พฒั นาการ
สอนได้อย่างยัง่ ยืนนัน่ สามารถทาให้ครู เกิดความรู ้ ทักษะ และสามารถนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้
จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู พบว่ากลุ่มครู ที่มีความต้องการในการพัฒนาด้านสมรรถนะการ
จัดการเรี ยนรู ้และการจัดการชั้นเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นครู ในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วยซึ่ งบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึ กษา ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547
กาหนดให้ผไู ้ ด้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่ง ครู
ผูช้ ่วย ต้องเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
สองปี โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นผูส้ ่ งเสริ มสนับสนุ น เข้ารับราชการใหม่ซ่ ึ งอยู่ในระยะที่ตอ้ งมีการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน (สุ วดี อุปปิ นใจ, 2562 น. 4) จึงทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะทาการวิจยั เพื่อ
ศึกษาแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่ งครู ผชู ้ ่วย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3โดยหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ โรงเรี ยน หน่วยงาน
ต้นสังกัดได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่บริ การวิชาการด้านวิชาการและการศึกษาในท้องถิ่นคือ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่ง
ครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้านความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ทราบถึงผลการประเมินในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่าง
ปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมีผลการ
ประเมินอยูใ่ นระหว่างปี 2562 -2564 และได้แนวทางในการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยที่จาเป็ นในการเตรี ยมความพร้อมและการ
พัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3
2. ด้านการนาไปใช้ ผูบ้ ริ หารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ น
แนวทางดาเนินการในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วยให้
สามรถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอ้ านวยการ
เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่บริ หารและพัฒนาบุคลากร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู พี่เลี้ยง รวมจานวน 7 คน
2. ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั คือ ผลการประเมินในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่าง
เข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย หลักสู ตรการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิ
ราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย แนวทางการพัฒนาครู ที่ช่วยให้ครู สามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์เพื่อนาไปใช้
ในการปฏิบตั ิงาน

วิธีดาเนินการ
ผูว้ ิจยั แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพร้ อมและการพัฒนาอย่างเข้ มตาแหน่ งครูผ้ชู ่ วย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การสั งเคราะห์ ผลการประเมินการเตรียมความพร้ อมและ
การพัฒนาอย่างเข้ มตาแหน่ งครูผ้ชู ่ วย
เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสรุ ปผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่าง
เข้มตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมีผลการประเมิน ภายในปี
2562 - 2564
เครื่ องมือที่ผวู ้ ิจยั ใช้เป็ นแบบสังเคราะห์ผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่ง
ครู ผชู ้ ่วย ที่จดั ทาขึ้นซึ่งได้มาจากแบบสรุ ปผลการประเมินที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดทาขึ้นสาหรับประเมินครู ผชู ้ ่วยในด้านความรู ้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบตั ิวิชาชีพ ทั้งการ
ปฏิบตั ิตนและการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อส่งจดหมายอย่างเป็ นทางการ
ในการขอความร่ วมมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งถึงผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมีผลการประเมิน ภายในปี 2562 - 2564 นาผลสรุ ปการ
ประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ของประชากรที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมา
รวมกัน จัดหมวดหมู่ บันทึกไว้ และนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภายในปี 2562 - 2564 เพื่อหารายการประเมินที่ครู ผชู ้ ่วยควร
ได้รับการพัฒนา จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าร้อยละของแต่ละด้านจากแบบสรุ ปผลการประเมินการเตรี ยมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่ งมีผลการ
ประเมินอยูภ่ ายในปี 2562 -2564
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้ อมและการพัฒนาอย่ างเข้ มระหว่ า งปฏิบัติราชการใน
ตาแหน่ งครูผ้ชู ่ วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กลุ่มเป้าหมายคือ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 1 คน
ผูอ้ านวยการหรื อหัวหน้าฝ่ ายที่มีหน้าที่บริ หารและพัฒนาบุคคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 จานวน 2 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ จานวน 2 คน ครู พี่เลี้ยง จานวน 2 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol) เพื่อศึกษา
และเสนอแนะแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพ
ทัว่ ไป ตอนที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ดมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนา
อย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผูช้ ่วย โดยแนวคาถามในการสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือที่ผทู ้ าการวิจยั
สร้างขึ้นเองโดยการศึกษาประเด็นคาถาม จากผลการสังเคราะห์ผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนา
อย่างเข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ที่มีคะแนนน้อยที่สุดในทั้ง 5 หมวด เพื่อหาแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มระหว่างปฏิ บัติราชการในตาแหน่ งครู ผูช้ ่ วย ซึ่ งมี องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ หลักการพัฒนาครู
กระบวนการพัฒนาครู วิธีการพัฒนาครู และ กลไกการพัฒนาครู ของครู ผชู ้ ่วยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสื อขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จากนั้นดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาข้อมูลที่นาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปที่มี
ความหมายเหมือนกันหรื อใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกันเพื่อเป็ นการนาข้อมูลที่ได้นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้
เป็ นระบบ จากนั้นสรุ ปแนวคิด และเขียนรายงานผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในรู ปแบบพรรณนา

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผูช้ ่ วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่ งมีผลการประเมิน ภายในปี 2562 - 2564 ด้านที่มีผล
การประเมินทั้ง 4 ครั้ง มากที่สุด คือหมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษและเทคโนโลยี รองลงมาคือ หมวดที่ 1 วินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ หมวดที่ 3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน และหมวดที่ 4 การมีส่วนร่ วมการพัฒนาใน
สถานศึกษาและชุมชน หมวดที่มีผลการประเมินทั้ง 4 ครั้ง น้อยที่สุด คือ หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอน
2. แนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปสาระสาคัญดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 หลักการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย ควรใช้หลักการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
หมวดที่ 1 วินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใช้หลักการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอน
2.1 หลักการการมีส่วนร่ วม
2.2 หลักการพัฒนาครู ที่มุ่งผลประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
หมวดที่ 3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
3.1 หลักการการมีส่วนร่ วม
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3.2 หลักการพัฒนาตนเองที่เป็ นบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่ วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
4.1 หลักการการมีส่วนร่ วม
4.2 หลักการพัฒนาตนเองตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทลั
ใช้หลักการพัฒนาตนเองตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
จากข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิสามารถสรุ ปได้ว่า หลักสู ตรการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่าง
เข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ทั้ง 5 หมวด ควรใช้กระบวนการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การประเมินความต้องการจาเป็ นก่อนการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
2.2 การวางแผนพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
2.3 การดาเนินการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยตามแผนงานที่กาหนดไว้
2.4 การประเมินผลการดาเนินการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
องค์ประกอบที่ 3 วิธีการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
จากข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิสรุ ปได้ว่าวิธีการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยนั้น สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาครู
ผูช้ ่วยที่หลากหลายตามความเหมาะสมของงานที่ตอ้ งการพัฒนา ได้แก่
หมวดที่ 1 วินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1 การอบรม ประชุม สัมมนา
1.2 การปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอน
2.1 การอบรม ประชุม สัมมนา
2.2 ระบบครู พเี่ ลี้ยง
2.3 การอภิปรายกลุ่มย่อย
หมวดที่ 3 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
3.1 การอบรม ประชุม สัมมนา
3.2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.3 ระบบครู พเี่ ลี้ยง
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่ วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
4.1 การอบรม ประชุม สัมมนา
4.2 การปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทลั
5.1 การอบรม ประชุม สัมมนา
5.2 การปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 กลไกในการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
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หน่วยงานที่ควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วยมากที่สุด ได้แก่ สถานศึกษา และเขตพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย แตกต่างกันตามบริ บทของงานที่ตอ้ งการพัฒนา
1. สถานศึกษา ควรเป็ นหน่วยงานที่ส่งเสริ ม กากับติดตาม ประเมินผลการทางาน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับให้ครู
ผูช้ ่วยได้พฒั นาตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และผ่านการประเมินผลการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนา
อย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
2. เขตพื้นที่ ควรส่งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ผชู ้ ่วยสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และผ่านการประเมินผลการเตรี ยม
ความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย

อภิปรายผล
1. ผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู
ผูช้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ซึ่งมีผลการประเมิน ภายในปี 2562 - 2564 พบว่า ผลคะแนนการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่าง
เข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมี
ผลการประเมิน ภายในปี 2562 - 2564 หมวดที่มีผลการประเมินทั้ง 4 ครั้ง น้อยที่สุด คือ หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยน
การสอน คิดเป็ นร้อยละ 78.09 สืบเนื่องมาจาก ข้าราชการครู ที่บรรจุเข้ามาอยูใ่ นตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ยังมีประสบการณ์
ในการทางานภายในสถานศึกษาน้อย ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอน จึงทาให้การประเมินในด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนมีผลการประเมินต่าที่สุด สื บเนื่องมาจาก ข้าราชการครู ที่บรรจุเข้ามาอยูใ่ นตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ยังมี
ประสบการณ์ในการทางานภายในสถานศึกษาน้อย ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอน จึงทาให้การ
ประเมินในด้านการจัดการเรี ยนการสอนมีผลการประเมินต่าที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นคร สุ รพิน (2556) ที่
ศึกษาเรื่ อง การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาครู ดา้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโรงเรี ยนบ้านกุด
แห่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า ครู ส่วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจ ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และครู ยงั ยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ คือสอนโดยการอธิบายตาม
หนังสื อแบบเรี ยน เขียนบนกระดาน แล้วให้ผเู ้ รี ยนทา แบบฝึ กหัด การเขียนแผนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน และการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ไม่หลากหลาย จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการ เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
2. แนวทางในการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีดงั นี้
2.1 ควรใช้หลักการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักการการมีส่วนร่ วม หลักการพัฒนาครู ที่
มุ่งผลประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ หลักการพัฒนาตนเองตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา โดยผูบ้ ริ หารต้องส่งเสริ มให้ครู ผชู ้ ่วยได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการเลือกรู ปแบบในการพัฒนาตนเองที่มุ่ง
ผลประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รี ยน และพัฒนาตนเองตามนโยบายของหน่วยงานและสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาตนเองตา
มาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากาหนดไว้เช่นกัน ตนเอง ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับ มนพ สกลศิลป์ ศิริ และ ทวี
ชัย บุญเติม. (2553) จากผลการวิจยั พบว่า การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ที่ดีข้ นึ และมีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น กล่าวคือ ครู มีความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่การจัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู มีความรู ้ความเข้าใจที่ครอบคลุม
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ภารกิจและหน้าที่ครู รวมคุณภาพครู ที่พึงประสงค์ ครู มีโอกาสเพิ่มพูนและพัฒนาตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านความรู ้
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านความสามารถ/ทักษะในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีและถูกต้อง
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองได้อีกด้วย และสอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(2560) ได้เสนอแนวคิดว่า ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ ตามมาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
2.2 การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ควรใช้กระบวนการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
4 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การประเมินความต้องการจาเป็ นก่อนการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยเพื่อให้ทราบว่าครู ผชู ้ ่วยควรพัฒนา
ตนเองด้านใด 2) การวางแผนการพัฒนา โดยนาผลการประเมินความต้องการจาเป็ นตนเองของครู ผชู ้ ่วยมาวางแผน
ดาเนินการ 3) การดาเนินการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยตามแผนที่วางไว้ 4) การประเมินผลการดาเนินการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยโดย
การนิเทศ กากับ ติดตาม รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั ิงานของครู ผชู ้ ่วย ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับ
จอมพงศ์ มงคลวานิช (2555, น. 131) ได้ให้แนวคิดว่า การพัฒนาครู เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่องค์การต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการพัฒนาครู มี 4 ขั้นตอนคือ 1. การหาความจาเป็ นในการพัฒนาครู หรื อการสารวจความต้องการ
พัฒนาครู เป็ นการหาปัญหาขององค์การที่ตอ้ งแก้ไขโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึงสามารถทาได้โดยวิเคราะห์
องค์การ วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์บคุ ลากร 2. การวางแผนการพัฒนาครู เป็ นการนาผลที่ได้จากการสารวจต้องการ
จาเป็ นในการพัฒนาครู ตามข้อ 1 มาวางแผนดาเนินการโดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาครู กาหนดแผนการ
พัฒนาครู ที่จะเข้าสู่ตาแหน่งต่างๆ กาหนดวิธีการพัฒนา กาหนดวิธีการประเมินหลังการพัฒนา 3. การดาเนินการ
พัฒนาครู เป็ นการดาเนินการพัฒนาครู ตามแผนที่ได้กาหนดไว้ 4. การประเมินผลการพัฒนาครู เป็ นการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิว่าเป็ นไปตามแผนการพัฒนาครู ที่กาหนดไว้หรื อไม่อย่างไร บรรจุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้เพียงใด
2.3 การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ควรเลือกใช้วิธีการพัฒนาครู ผชู ้ ่วย
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งการพัฒนา เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา การปฏิบตั ิงานร่ วมกับองค์กร
ภายนอกสถานศึกษา การใช้ระบบครู พี่เลี้ยง การอภิปรายกลุ่มย่อย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับ มงคล สุ ขเสริ ม (2552, น. 17-18) มีแนวคิด
ว่า ด้านการฝึ กอบรมสัมมนาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อแก้ไขการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อ
เสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางานเพื่อเตรี ยมบุคคลให้พร้อมที่จะได้รับตาแหน่งสู งขึ้น หรื องานที่ได้รับมอบหมาย
ในอนาคตและเพื่อสร้างความเข้าใจของการสื่ อสารงาน และความร่ วมมือกันทางานให้ดีข้ นึ สอดคล้องกับ จินตนา
ศรี สารคาม (อ้างอิงใน กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ, 2554, น. 31) ที่กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนาครู ควรให้ครู มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา เพราะการพัฒนาจาเป็ นต้องอาศัยความรู ้ และทักษะใหม่ๆ จะทาให้ผทู ้ ี่เข้ามามีส่วน
ต้องมีการร่ วมกันศึกษาหาความรู ้ และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมมีโอกาสในการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนมีการตัดสิ นใจร่ วมและผลจากการมีส่วนร่ วมนั้น จะทาให้เกิดความรู ้สึกการมีส่วนร่ วมเป็ น
เจ้าของและการมีพนั ธะผูกพันต่อการนาไปปฏิบตั ิให้บรรลุซ่ ึงจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาในเรื่ องนั้นๆ ด้วย และ
สอดคล้องกับ พิณสุ ดา สิ ริรังศรี (2556, น. 80) ที่ศึกษา เรื่ องรู ปแบบการบริ หารจัดการสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ศึกษาสภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น พบว่า
กฎหมายกาหนดให้ครู ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาโดยแบ่งเป็ น ครู บรรจุใหม่พฒั นาตนเองภายใต้การนิเทศของครู พี่
เลี้ยงและผูบ้ ริ หาร
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2.4 หน่วยงานที่ควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาครู ผชู ้ ่วยในการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วยมากที่สุด คือสถานศึกษา และเขตพื้นที่ กล่าวคือ สถานศึกษาควรเป็ นหน่วยงานที่ส่งเสริ ม
กากับติดตาม ประเมินผลการทางาน ให้ขอ้ มูลย้อนกลับให้ครู ผชู ้ ่วยได้พฒั นาตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และ
ผ่านการประเมินผลการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย และเขตพื้นที่ ควรส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ครู ผชู ้ ่วยสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และผ่านการประเมินผลการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม
ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ซึ่งเป็ นข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับ สานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้กาหนดกลไก
ขับเคลื่อนระบบการพัฒนาครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. เขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดาเนินการพัฒนาครู ตาม
นโยบายและโครงการหรื อกิจกรรมที่กาหนดขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเผยแพร่ นวัตกรรม เทคนิควิธีใหม่ การ
เพิ่มพูนศักยภาพเพื่อให้ครู มีสมรรถนะตามที่ตอ้ งการในแต่ละด้านแต่ละเรื่ องตามนโยบายหน่วยงาน 2. สถานศึกษา
มีหน้าที่ดาเนินการส่งครู เข้ารับการพัฒนา ในโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรื อหน่วยงานอืน่ ๆ จัดขึ้น โดยมี
บางแห่งที่จะจัดการอบรมหรื อการพัฒนาครู เองเท่านั้นเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณมากนักในการดาเนินการ จึงทา
ให้สถานศึกษาหลายแห่งนิยมการส่งครู เข้ารับการพัฒนาในโครงการที่หน่วยงานอืน่ ๆ จัด

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อม
และการพัฒนาอย่างเข้มไปเพื่อพิจารณาจัดทาโครงการที่ส่งเสริ มให้ครู ผชู ้ ่วยสามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรี ยน
การสอนต่อไปได้
2. สถานศึกษาควรศึกษากระบวนการนิเทศนักเรี ยนฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านการวางแผนการนิเทศนักเรี ยน ด้านการปฏิบตั ิการนิเทศนักเรี ยน ด้านการประเมินผลการนิเทศนักเรี ยน ด้านการปรับปรุ ง
แก้ไขการนิ เทศนักเรี ยน โดยในแต่ละด้านมีการกาหนดแนวทางสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะครู เช่น การจัดทา
หลักสู ตรพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการนิเทศนักเรี ยนโดยเฉพาะ ความหลากหลายในการฝึ กอบรมเสริ มทักษะต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศนักเรี ยน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการประเมิ นการเตรี ยมความ
พร้ อมและการพัฒนาอย่างเข้มไปเพื่อพิจารณาจัดทาโครงการที่ส่งเสริ มให้ครู ผูช้ ่ วยสามารถพัฒนาทักษะด้านการ
จัดการเรี ยนการสอนต่อไปได้
2. สถานศึกษา ควรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู ผชู ้ ่วยได้พฒั นาตนเองในด้านการจัดการเรี ยนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น ด้วยวิธีการพัฒนาครู ที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาและเนื้อหาที่ตอ้ งการพัฒนา
3. ควรศึกษาผลการประเมินการเตรี ยมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบตั ิราชการใน
ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในรายด้านให้ละเอียดขึ้น
4. ควรนาการวิจยั ครั้งนี้ ไปศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาครู ในตาแหน่งอื่นๆ ให้เกิดความหลากหลาย
มากขึ้น
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