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บทคัดยอ
  โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษา
สภาพ ปญหา และความตองการของครใูนดานสมรรถนะวิชาชพีครู (2) พัฒนารูปแบบการจดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะ
วิชาชพีครู และ (3) ศกึษาผลการใชรปูแบบการจดักิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครู มคีรูเขารวมโครงการวิจยั 159 คน 
จากโรงเรียน 3 แหง ไดแก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนบานทุงเสี้ยว (นวรัฐ) และโรงเรียนบานกอสะเลียม       
ผูวิจัยดําเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะแรก ประเมินสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ระยะท่ี 2 สรางรูปแบบการ
จดักิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ ระยะท่ี 3 นาํรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครูไปปฏิบตัติามแผน ระยะท่ี 4 ตดิตาม
และประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ผลการวิจัยมีดังน้ี  (1) ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ
ของครใูนดานสมรรถนะวิชาชพีครู พบวา ทีผ่านมาผลการปฏบิตังิานของครูทีเ่กิดข้ึนจากการอบรมมคีวามคุมคานอย      
คณะครูผูบริหารจึงมีความสนใจ มีความเต็มใจเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู มีความมุงมั่นและ            
พันธสัญญารวมกันในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับหนาท่ีในโรงเรียน (2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู พบวา ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จํานวน 25 รูปแบบ             
แบงเปนโรงเรียนบานกอสะเลียม 1 รูปแบบ โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) 9 รูปแบบ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
15 รูปแบบ โดยรอยละ 37.11 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน มีแผนการพัฒนา
ตนเอง 5 รูปแบบ รองลงมารอยละ 31.45 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ        
การใชเทคโนโลยีตาง ๆ มีแผนการพัฒนาตนเอง 4 รูปแบบ  (3) ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครู พบวา ครูสวนใหญไดพัฒนาสมรรถนะตนเองตามแผนท่ีกําหนดและมีสมรรถนะอยูในระดับดี ครูมี            
ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในระดับมาก และปญหาอุปสรรคจากการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน คือความสามารถในการจัดการเวลาตามแผนการดําเนินงาน
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Abstract
  The research entitled “Activity Arrangement Enhancing Teachers’ Professional Competency” has 
the following objectives which are (1) examining the condition, problems, and needs of the teachers 
concerning professional competency, (2) developing the model for arranging professional competency 
activities, and (3) studying the results of using the professional competency development model.                 
The project was joined by 159 teachers from three schools, namely Regina Coeli College, Ban Thung 
Siaw (Nawarat), and Ban Kaw Salium. The research is conducted in four phases. Phase one is                         
accomplished to assess the competency and prepare the self-development plan. Phase two is set to 
construct a model for the activity arrangement to enhance the competency. Phase three is settled to      
apply the model for developing the professional competency to implement according to the plan, and 
Phase four is done to monitor and evaluate the professional competency. The research findings are as 
what follows. First, the findings from examination over the condition, problems and the needs of the teachers 
concerning professional competency reveal that the teachers’ implementation as the consequence of the 
training is limited compared to the overall value of the training. The teachers and the administrators therefore 
are interested in participating in the project. They are determined and share common commitment to 
develop themselves so that the training is consistent with their responsibilities in school. Second, the 
findings on the development of the model for arranging professional competency activities reveal that the 
teachers have some 25 models for arrangement of the professional competency activities: one model 
from Ban Kaw Salium, nine models from Ban Thung Siaw (Nawarat), and 15 models from Regina Coeli 
College. Some 37.11 percent of the participating teachers prepare the plan for enhancing the competency 
in the classroom research and have some five models of the self-development plan. Some 31.45 percents 
of the teacher prepare the plan for developing the competency to use the English language in the           
technology and have some four models of self-development plan. Third, the result of application of the 
model for arranging professional competency activities reveals that the majority of the teachers develop 
themselves according the identified plan and they have competency in “Good” level. The teachers are 
satisfied with the participation in the activities to develop their professional competency activities in “High” 
level. The problems and obstacles from the activities arrangement based on the developed model are 
mostly related to the capabilities to arrange the schedule according to the implementation plan.
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บทนํา
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานกํากับดูแลรักษา
และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาใหมี
อํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชพีและจรรยาบรรณของวิชาชพี รวมท้ังพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ซึ่งเปนกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพทางการศึกษา การกําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม เพ่ือจะเปน
หลักประกันและคุมครองใหผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ รวมทั้งจะเปนการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานวชิาชพีใหสงูขึน้ (สาํนักงานเลขาธิการคุรสุภา, 2548, 3) โดยสมรรถนะของครูตามพระราชบญัญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 49  ไดกําหนดใหครูตองมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไวใน
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  ประกอบดวยสมรรถนะ 9 ดาน คือ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู           
การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู   จติวิทยาสําหรบัครู   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา   การบริหารจัดการ
หองเรียน  การวิจัยทางการศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเปนครู   โดยครูจะ
ตองมีสมรรถนะครบทุกดานจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมินเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะได
  อีกท้ัง มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มาตรฐานดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 10 และมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐาน      
ดานครู มาตรฐานท่ี 9 ที่วา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยมีตัวบงชี้ ไดแก มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                
มกีารวิเคราะหศกัยภาพของผูเรยีนและเขาใจผูเรยีนเปนรายบุคคล  มคีวามสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน มีการประเมิน
ผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผู เรียนและอิงพัฒนาการของผู เรียน มีการนํา                         
ผลการประเมนิมาปรบัเปลีย่นการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเรยีนใหเต็มตามศกัยภาพ มกีารวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน
รูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
   จากมาตรฐานดังกลาว แสดงใหเห็นวา ครคูอืผูทีม่บีทบาทสําคัญในการสรางความเจริญงอกงามใหแกบคุคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอนัเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สงัคม การเรียนรูและปจจยัเก้ือหนนุใหบคุคลเรียนรู
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางพลเมืองดีของประเทศ อาจกลาวไดวา ครูมีบทบาท               
ในการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพตาม       
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ,  2551) ดังน้ัน การท่ีผูเรียน
จะบรรลุจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูตองมีการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองเพ่ือเปน
ครูที่มีคุณภาพซ่ึงจะสะทอนผลไปยังผูเรียน
   การท่ีครูจะพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพไดอยางเปนผล ครูตองรูจุดเดน จุดดอยของความสามารถใน             
การปฏิบัติงานของตน รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของตนเองและโรงเรียน   
จากการพัฒนาครูในปจจุบันพบวา  เปนการพัฒนาท่ีไมทั่วถึง ไมสนองกับความตองการของครู ไมสงผลถึงผูเรียน 
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ทําใหครูตองทิ้งหองเรียน การเรียนรูของครูและการพัฒนาครูจะมีความหมายและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนหาก   
กระบวนการพัฒนาน้ัน ๆ  เปนสวนหน่ึงในการทํางานประจําวันของครูหรือของเพ่ือนรวมงาน ซึง่การพัฒนาทางวิชาชพี
มีรูปแบบวิธีการและแนวคิดที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการฝกอบรม แนวคิดการพัฒนาครูประจําการ แนวคิดการ
พัฒนาครูวิชาชีพท้ังโรงเรียน หรือแนวคิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  (White, 2004)  ดังน้ัน การพัฒนาสมรรถนะ          
ครูประจําการควรเปนการพัฒนาภายในสถานศึกษา ไมควรเปนการพัฒนาจากภายนอกสถานศึกษาดังที่ปฏิบัติ        
ในอดีต (พิมพันธ เดชะคุปต และ พรทิพย แข็งขัน, 2550) ซึ่งแนวทางในการพัฒนาครูในสถานศึกษาหรือการพัฒนา
ครโูดยใชโรงเรยีนเปนฐานนัน้ เปนแนวคดิทีใ่ชกันอยางแพรหลายและเชือ่วาครทูกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูและพัฒนา
ได โดยตองใหครูไดสรางความรูและทดลองปฏิบัติจริงบนฐานความรูนั้นจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
เชน กระบวนการคิด มติรรวมทาง (สมุน อมรววัิฒน, 2546) การพัฒนาครโูดยใชโรงเรยีนเปนฐานการพัฒนาทีเ่กิดข้ึน
ตามสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนและครู เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนการรวมคดิ รวมศึกษาปญหา รวมวางแผน รวมกันแกปญหาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน  เนนการปฏิบัติจริงและนําสูหองเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง 
  จากท่ีผูวิจัยไดทําการสํารวจเบ้ืองตนเก่ียวกับการพัฒนาตนเองของครูใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
พบวา ครูมีความตองการพัฒนาสมรรถนะของตน ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนนการอานคิดวิเคราะห การสราง            
สือ่นวัตกรรม การนเิทศตดิตาม การวิจยัในชัน้เรยีน การพัฒนาหลกัสตูรทองถิน่  เปนตน ซึง่เปนความตองการทีห่ลากหลาย
และแตกตางกัน ผูวิจัยจึงมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู โดยใหมี            
ความสอดคลองกับความจําเปนของครูและโรงเรียน มุงเนนวิธีการพัฒนาท่ีโรงเรียนเปนฐาน (School Based             
Development) การพัฒนาบนพ้ืนฐานการปฏิบัติงานจริง  (Work-Based Professional Development) และกําหนด
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ  Kemmis & McTaggart (1998) ตามหลักเกณฑพ้ืนฐานการวิจัย            
4 ประการ คือ วางแผน ปฏิบัติการ สังเกต และสะทอนผลวิธีการ เพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู     
อยางตอเน่ืองเปนวงจร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในการวิจัยเพ่ือใหไดรูปแบบการจัด
กิจกรรมตามความตองการของครูและสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน อันจะสงผลดีตอการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู
  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
  3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย
         กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยครูจาก 3 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 159 คน คือ 
ครโูรงเรียนบานกอสะเลียม จาํนวน 5 คน โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) จาํนวน 19 คน และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
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จํานวน 135 คน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ตามลําดับ โดยมีเกณฑพิจารณา คือ คณะครูและ
ผูบรหิารมคีวามสนใจและเต็มใจเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครูตลอดจนมคีวามมุงมัน่และพันธสัญญา
รวมกันในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและมีความพยายามใน
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยมีงานหรือโครงการท่ีไดดําเนินงานอยูในระดับหนึ่ง  
  2. การปฏิบัติการพัฒนาครู แบงเปน 4 ระยะ ดังน้ี
   2.1  ระยะที่ 1 ประเมินสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
    2.1.1 จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารกับผูแทนโรงเรียนระดับนโยบาย ระดับบรหิารและระดับปฏิบตักิาร 
เพ่ือสรางความเขาใจตอการพฒันาสมรรถนะวชิาชพีคร ูรวมทัง้การบรหิารโครงการดานงบประมาณผูเขารวมประชมุ
เชิงปฏิบัติการ คือ ผูบริหาร ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝายนโยบายและแผนงานของโรงเรียน 
    2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุมเปาหมาย เพ่ือสรางความเขาใจตอโครงการการพัฒนา
สมรรถนะวชิาชพีคร ูการพัฒนาสมรรถนะวชิาชพีครแูละประเมนิสมรรถนะวชิาชพีครู  โดยการประเมนิสมรรถนะวชิาชพี
ครใูชแบบประเมินสมรรถนะครูฉบบับรูณาการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สาํนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเคร่ืองมือเพ่ือประเมินความสามารถ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ดังน้ี
              1)  ประเมินครู 2 แบบ แบบแรกใหครูประเมินตนเอง แบบท่ี 2 ใหครูไดรับการประเมินจาก
ผูที่ใกลชิดไดแก ผูบังคับบัญชา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพ่ือนผูรวมงาน จาํนวน 2 คน เพ่ือยืนยันความถูกตอง 
      2) นําแบบประเมินท้ัง 3 ฉบับ คือ ประเมินดวยตนเอง 1 ฉบับ และประเมินจากผูที่ใกลชิด 
2 ฉบับ กรอกในตารางผลการประเมินสมรรถนะ เพ่ือตัดสินผลการประเมินตามเกณฑที่กําหนด 
             3) วิเคราะหและสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูที่จําเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะ
โดยจัดอันดับความสําคัญของสมรรถนะ ดังแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี สมรรถนะหรือความสามารถท่ีมีผลการ
ประเมนิอยูในระดบัตํา่ควรไดรบัการพัฒนากอนและสมรรถนะทีส่งผลตอผูเรียน หรือผูรบับรกิารเปนอนัดบัแรก ๆ  ควร
ใหความสําคัญหรือจัดอันดับความสําคัญกอน สวนสมรรถนะท่ีสงผลตอหนวยงานตอตนเองและชุมชนใหจัดเปน
ลําดับรองลงมา
                    4) กําหนดใหครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID 
Plan) ตามสมรรถนะวิชาชีพครูที่จําเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะและเก็บรวมรวมขอมูลการพัฒนาครู 
   2.2 ระยะที่ 2 สรางรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ  
    2.2.1   จดัประชมุเชงิปฏิบตักิารครู โดยแยกตามกลุมสมรรถนะวิชาชีพท่ีจาํเปนตองพัฒนาเหมือน
กัน เพ่ือใหครไูดแลกเปล่ียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลตอกลุม สงัเคราะหและวิเคราะห เพ่ือใหไดแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล
    2.2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครู เพ่ือตรวจสอบแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลโดยผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินกระบวนการสมรรถนะการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
    2.2.3 ติดตามการปรับปรุงแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู จนไดรูปแบบสมรรถนะวิชาชีพ
ครู
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   2.3 ระยะที่ 3 นํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไปปฏิบัติตามแผน  
    2.3.1 สงเสริม สนบัสนนุ ใหครนูาํแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลไปปฏิบตัติามแผนท่ีกําหนดไวเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองใหสูงขึ้น
    2.3.2 ระหวางท่ีครูนําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลปฏิบัติ สังเกต กระตุนใหครูสะทอนผลและ
แกไข (Reflect) เปนพ่ีเล้ียง (Mentor) และสอนแนะ (Coach) ทางดานวิชาการ
   2.4  ระยะที่ 4  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
    2.4.1 สังเกตผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
    2.4.2 จัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ติดตามและประเมินสมรรถนะของครูหลังจากจัด
กิจกรรม
    2.4.3 ประมวลผลขอมูลการพัฒนาครู

ผลการวิจัย
  1.   ผลการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู
        ครสูวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31 ถึง 40 ป การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประสบการณ  การสอน 
11 ถึง 20 ป ผลการปฏิบัติงานของครูที่เกิดขึ้นจากการอบรมท่ีผานมามีความคุมคานอย คณะครูผูบริหารจึงมีความ
สนใจ มคีวามเต็มใจเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครู มคีวามมุงมัน่และพันธสัญญารวมกันในการพัฒนา
ตนเองใหสอดคลองกับหนาท่ีในโรงเรียน 
   ครูทั้ง 3โรงเรียนมีความตองการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในแตละดานท่ีเหมือนและแตกตางกัน         
ตามบริบทของโรงเรียน คือครูโรงเรียนบานกอสะเลียมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานเพียง 1 ดาน 
คือ ดานการวิจัยในชั้นเรียน สวนครูโรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) และครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีความตองการ
พัฒนาสมรรถนะหลักท่ีเหมือนกัน คือ  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศและนําไปใช       
ในการวางแผน ดานการบริการท่ีดีเก่ียวกับการจัดระบบการใหบริการบนพ้ืนฐานของขอมูลความตองการ และ           
ดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ รวมท้ังการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
ความตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงาน คือ ดานการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการเลือกใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูและการออกแบบและการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู  
และดานการวิเคราะห สงัเคราะหและการวิจยัเก่ียวกับการวิจยัในชัน้เรียน นอกจากน้ีครโูรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ)  
มีความตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานเพ่ิมในดานการดําเนินการสราง/การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
และหลักสูตรทองถ่ิน และครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ิมในดานการ               
นํานวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิตนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ  มาใช
ในการพัฒนางาน รวมท้ังตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานดานการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัด                 
ผลการเรียนรู และการจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล
  2.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
       ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู พบวา ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
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พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จํานวน 25 รูปแบบ แบงเปนโรงเรียนบานกอสะเลียม 1 รูปแบบ โรงเรียนบานทุงเส้ียว       
(นวรัฐ) 9 รูปแบบ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 15 รูปแบบ โดยรอยละ 37.11 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะประจํา
สายงาน ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน มีแผนการพัฒนาตนเอง 5 รูปแบบ 
รองลงมารอยละ 31.45 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ใชเทคโนโลยีตาง ๆ มแีผนการพัฒนาตนเอง 4 รปูแบบ ดงัน้ี โรงเรียนบานกอสะเลียม 1 รปูแบบ คอื การวิจยัในชัน้เรียน 
กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง 18 เดือน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน        
โรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) 9 รูปแบบ โดยแตละสมรรถนะมี 1 รูปแบบ ยกเวนสมรรถนะการออกแบบและการสราง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูมี 2 รูปแบบ แตละสมรรถนะมีการกําหนดระยะเวลาใน                
การพัฒนาตนเอง 12  เดือน ยกเวนรูปแบบท่ี 3 สมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  และรูปแบบที่ 5 สมรรถนะประจําสายงานดานการจัดการเรียนรูเก่ียวกับการดําเนินการ
สราง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ินท่ีกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง 18 เดือน โรงเรียน    
เรยีนาเชลีวิทยาลัย 15 รูปแบบ โดยแตละสมรรถนะมี 1 รูปแบบ ยกเวนการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยี     
ตาง ๆ และการวิจัยในชั้นเรียนมี 3 รูปแบบ แตละสมรรถนะกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาตนเอง 12 เดือน 
  3. ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
   3.1 ดานสมรรถนะวิชาชพีครูหลงัจากจัดกิจกรรม ผลการติดตามและประเมนิผลการนาํรูปแบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไปปฏิบัติตามแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลของครู พบวาครู สวนใหญได
ปฏบิตัติามแผนการพฒันาตนเองดงัทีกํ่าหนดไว ซึง่มกีารวางแผนเปนข้ันตอนและปฏบิตัติามแผนอยางเครงครดัตาม
ตารางเวลาท่ีกําหนด โดยมคีวามชอบ ความสนใจและตัง้ใจในสิง่ทีด่าํเนินการพัฒนาตลอดจนไดศกึษา ขอคาํแนะนํา              
คาํปรกึษาจากผูเช่ียวชาญ ซึง่เปนปจจยัสนับสนนุท่ีทาํใหการดําเนินการตามรูปแบบการจดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะ
วิชาชพีครูดาํเนินการไปไดดแีละครูบางสวนไดปฏิบตัแิตไมเปนไปตามแผนการพัฒนาตนเองดังท่ีกําหนดไว เน่ืองจาก
มีภาระงานมากและระยะเวลาไมเพียงพอเปนจุดติดขัดหรืออุปสรรคที่สงผลใหการดําเนินการยังไมดีเทาท่ีควร 
   กิจกรรมที่ครูไดปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูพบวา ครูสวนใหญศึกษา
เรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ซึง่นอกจากการปฏิบตักิิจกรรมของครดูวยตนเองแลว ครมูแีนวทางความรวมมอื
การพัฒนาตนเองของกลุมทีป่ฏิบตัติามรปูแบบการจดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะวชิาชพีคร ูโดยการประชมุปรกึษากัน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง มีการจัดทํากลุม ID Plan ใน Facebook เพ่ือเปนชองทางในการส่ือสารพบปะพูดคุยใหคํา
ปรึกษาระหวางเพ่ือนสมาชิก โดยครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครูมาก แตมีอุปสรรคจากภาระงานทําใหทํางานไดไมเต็มที่ มีเวลาไมเพียงพอในการทําตามที่วางไว มีงาน
ประจําท่ีตองทําและภาระงานมาก การปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูสงผลตอ           
ความสําเร็จในการพัฒนาครูสวนใหญอยูในระดับดีโดยมีผลตอการวางแผนการทํางาน ทําใหทํางานเปนระบบ               
มีขั้นตอนงานออกมาดี สงผลใหงานสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
แกปญหานักเรียนอยางเปนระบบ ทําใหมีการคิดคนอยูตลอดเวลา ไดพัฒนาตนเองใหมีโลกทัศนที่กวางข้ึนไมเฉพาะ
ดานภาษา การอานทําใหรูขอมูลขาวสารท่ีจะนํามาสอนนักเรียนไดมากข้ึน สงผลตอการพัฒนางาน มีความมั่นใจ        
และกลาท่ีจะพูดภาษาอังกฤษมีความรูและเขาใจในดานภาษาอังกฤษมากข้ึน สามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจ          
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ในสิ่งท่ีครูตางประเทศสอน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สามารถรวมงานกับผูอื่นไดดี โดยครูทุกคนมีผลงาน
เชิงประจักษในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
   3.2 ความพึงพอใจของครูท่ีเขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ครูมีความพึงพอใจใน
การเขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งดานความเปนประโยชนของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครู  ความเปนไปไดในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครู  ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความพึงพอใจตอการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและบทบาทของโครงการ นอกจากน้ี ครูที่
เขารวมโครงการไดสะทอนความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก  มีเปาหมายในการ
พัฒนาตนเองตามกรอบวิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดดวยตนเอง
   3.3 ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
    ปญหาและอุปสรรค ระหวางการดําเนินงานมีการขาดหายของครูจากการเกษียณอายุราชการ                  
การลาออก การยายออกอยางตอเน่ืองและมีครูใหมเขามาทํางานจํานวนนอยกวาครูที่ออก ผูวิจัยไดเร่ิมกระบวนการ
พัฒนาครูใหม ทําใหกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเร่ิมตนชากวาครูในโรงเรียน  นอกจากน้ี มีครูใหมที่ยายเขา
มาในระยะสุดทายของโครงการในปที่ 2 จึงไมไดเขารวมโครงการสงผลใหกลุมเปาหมายลดลง สงผลตอความพรอม
ในการเขารวมกิจกรรมพฒันาสมรรถนะวิชาชีพครู ตลอดจนความเขาใจในประเด็นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครู จงึ
ทาํใหผูวิจยัตองเริม่ตนกระบวนการใหมกับคร ูประกอบกับเปนชวงระยะเวลาท่ีกระช้ันชดิเปนไปดวยความเรงรีบทาํให
ไมเอือ้ตอการดําเนินงานไดอยางเต็มทีแ่ละสงผลกระทบตอการดําเนินงาน ไดแก (1) ระยะเวลาในการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครูมีนอย และ (2) ครูมีการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมทั้งบุคคล องคกร ทําใหไมสามารถพัฒนาตนเองได
อยางเต็มที่ กลุมเปาหมายในการวิจัยเปนครูสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีประสบการณการทํางานการสอน       
การเขารับการอบรมและบริบทแวดลอมที่ตางกัน ทําใหมีความรูความสามารถและเจตคติที่ตางกัน ดังนั้นใน                 
การพัฒนารูปแบบการวิจัยจึงอาจมีความจําเปนตองปรับกิจกรรมและการดําเนินงานบางข้ันตอนใหมีความยืดหยุน 
ลดความซับซอนยุงยากและดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป จึงจําเปนตองใชเวลานานในการดําเนินการ ถึงแมวา    
ครจูะมคีวามต้ังใจ  ความมุงมัน่ท่ีจะพัฒนาสมรรถนะตนเองสูง  แตเน่ืองจากมีภาระงานมากอาจทําใหเกิดความทอแท 
หมดกําลังใจในการพัฒนาตนเอง หากมีงบประมาณเปนทุนสนับสนุนในการพัฒนาตนเองสําหรับผูที่มีพัฒนาการ       
ทีด่ขีึน้ เพ่ือสรางขวัญและกําลงัใจ เพ่ิมความมัน่ใจ เปนแรงจงูใจ กระตุนเตือนใหครมูคีวามกระตือรอืรนในการพัฒนา
สมรรถนะตนเองใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
            ครูหยุดพัฒนาตนเอง เน่ืองจากตองทํางานพิเศษนอกเหนือจากการสอนท่ีไดรับมอบหมายอยาง     
เรงดวน สงผลใหครูไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว ทําใหกระบวนการพัฒนาขาดความตอเนื่อง                  
เปนผลทําใหครูตองขยายเวลาในการปฏิบัติยาวกวาแผนท่ีวางไวและมีความยืดเย้ือ ทําใหครูเสียโอกาสในการ            
ฝกปฏิบัติหรือการทํากิจกรรมหลาย ๆ ครั้ง  การวางแผนการพัฒนางานโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครูไมครบชั้น ครูใชเวลา
อยูกับนกัเรียนตลอดเวลา สงผลใหครขูาดเวลาสวนตวัในการพัฒนาตนเองตามแผนทีว่างไว มปีญหาเร่ืองการจดัเวลา
ทีเ่อ้ือตอการพัฒนาตนเองและพบกับกลุม จงึขาดความตอเน่ือง ความสม่ําเสมอ การติดตามและประสานงานภายใน
กลุม การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูบางสมรรถนะอาจเกิดปญหาในระหวางการดําเนินการหรือการทํากิจกรรมได  
ซึ่งอาจทําใหการดําเนินการไมตอเน่ืองและหยุดชะงักไป จึงมีความจําเปนท่ีครูตองขอรับคําแนะนําและคําปรึกษา    
จากพ่ีเล้ียงหรือผูเชี่ยวชาญ 
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  บทเรียนท่ีไดรับ ผูบริหารมีบทบาทท่ีทําใหครูพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไดดี โดยผูบริหารมีกระบวนการ        
บริหารงานดานการนิเทศของโรงเรียนท่ีมีระบบ ใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาครูและใหการสนับสนุนชวย
เหลือ มีการพบครูเปนรายบุคคล จัดประชุมกลุมยอยเปนระยะเพ่ือติดตามรวมสังเกต รวมสะทอนผลแกไข                      
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเปนกันเอง  ปจจัยเอ้ือสําคัญท่ีสงผลใหผูวิจัยสามารถดําเนินการการพัฒนารูป
แบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครูไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล คอื ครเูต็มใจใหความรวมมอื 
พรอมที่จะเปล่ียนแปลง มีแรงจูงใจและเห็นคุณคาของการเขารวมโครงการพัฒนาตนเอง มีการกําหนดเปาหมายใน
การพัฒนาตนท่ีชดัเจน วางแผนงานอยางมรีะบบ การจัดตารางเวลาการพัฒนาตนเองรวมกับเพ่ือนครแูละมีการปฏิบตัิ
ตามแผน มกีารประชุมปรกึษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู ใหขอมลูสะทอนผลและแกไข รวมมอืในการพัฒนาตนเองและ
เรียนรูรวมกันระหวางเพ่ือนรวมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ตลอดจนมีความมุงม่ันในการทํางานดวยความต้ังใจ          
มวิีนยัและตรงตอเวลา   นกัวิจยัท่ีปรกึษามีสวนรวมสรางความเขาใจ สรางความตระหนักและเปนท่ีปรึกษาทางวิชาการ
ใหแกครูในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ มีการเสริมแรง ติดตามผลอยางตอเน่ืองเปนระยะ ๆ มีสวนรวมในการรับรู 
สังเกต กระตุนใหครูสะทอนผลและแกไข เปนพ่ีเลี้ยงและสอนแนะทางดานวิชาการ ใหสามารถดําเนินการพัฒนา        
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูตรงกับวัตถุประสงคของโครงการมีความราบรื่นและลดตัวแปร
แทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัย

ภาพที่ 1 : รูปแบบการพัฒนาครู
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อภิปรายผล
  1. สภาพ ปญหาและความตองการของครูในดานสมรรถนะวิชาชีพครู
   ครทูัง้ 3  โรงเรยีนมคีวามตองการพฒันาสมรรถนะประจาํ สายงานดานการวิเคราะห สงัเคราะหและการ
วิจยัเก่ียวกับการวิจยัในชัน้เรียนเหมือนกัน แสดงวาครูใหความสําคัญกับผูเรียนเพราะการวิจยัในชัน้เรียนเปนกระบวนการ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียนอยางมรีะบบและเช่ือถอืไดทีจ่ะทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูดวยหลักการสําคัญ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเนนการสะทอนผลที่ผูเรียน ทําใหสงเสริมบรรยากาศของการทํางานท่ีทุกฝายมีการ         
แลกเปล่ียนประสบการณและยอมรบัในการคนพบรวมกนั (สวิุมล วองวานิช, 2544, 15) ดงัพระราชบัญญัตกิารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 (อางถึงใน นิตยา ภัสสรศิริ, 2547, 93) วาการวิจัย
ในระดับสถานศึกษาไดรับการกลาวถึงท้ังในสวนของการบริหารจัดการ การพัฒนาครู และพัฒนาผูเรียน ในหมวด 4 
มาตรา 24 (5) ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และมาตรา 30 ระบุใหผู สอนทําวิจัย                       
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนจึงจําเปนตองพัฒนาระบบการวิจัยในสถานศึกษาเพ่ือนําผลการวิจัยมา
ใชพัฒนาสถานศึกษา และดังที่กรมวิชาการ (อางถึงในไมตรี บุญทศ, 2549, 6) ไดกําหนดใหนําการวิจัยมาใชเปน  
กระบวนการเรียนรูควบคูไปกบักระบวนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ  รวมถงึพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาของสถานศึกษา นอกจากน้ีกระบวนวิจยัในช้ันเรียนยังสงเสริมใหครูรูจกัการมองปญหา การวางแผนในการแกไข
ปญหา  การวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ซึง่สอดคลองกับผลการดําเนินตามข้ันตอน
ของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของจันจิรา อินตะเสาร (2542) ปริญญา อุปลา (2545) และณรงค  อุยฟูใจ (2548)  
ทีว่าผลจากการใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารในช้ันเรียนทําใหครรููจกัการวางแผนการจัดการเรียนรู  เรียนรูวิธีการ
แกไขปญหาจนทําใหนักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนนอกจากจะมีประโยชนตอคุณภาพและ
ประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียนแลวยังเปนประโยชนตอครูในการพัฒนาการเรียนการสอน   เปนการเปล่ียนวิธี
การทํางานของผูสอนจากที่เคยสอนแบบเกามาใชการวิจัยในช้ันเรียนเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานสอน 
สรางองคความรูและนวัตกรรมทางการสอนใหม ๆ  ดวยตนเอง เปนการพัฒนาตนเองไปสูความเปนผูสอนมอือาชพีตอไป  
ครโูรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ) และครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมีความตองการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําสายงานท่ีเหมือนกัน คอื ดานการมุงผลสมัฤทธ์ิเก่ียวกับความสามารถในการวิเคราะหขอมลูสารสนเทศและนําไป
ใชในการวางแผนดานการบริการท่ีดเีก่ียวกับความสามารถ การจัดระบบการใหบรกิารบนพ้ืนฐานของขอมลูความตองการ  
และดานการพัฒนาตนเองเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  และความสามารถ
การใชคอมพวิเตอรเบ้ืองตน สวนสมรรถนะประจําสายงานดานการจัดการเรียนรูเก่ียวกับความสามารถในการดําเนิน
การสราง/การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน การเลือกใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ              
การจัดการเรียนรูและการออกแบบ และการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู แสดงใหเห็น
วาครูทั้งสองโรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทักษะทางภาษากับการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร ทั้งน้ีอาจเปนเพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกจึงมีบทบาทและความสําคัญในการส่ือสาร
ระหวางระหวางประเทศ ภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญในดานการศึกษาท่ีจะเปดโลกการเรียนรูจากการฟง การพูด 
การอานและการเขียน ซึ่งจัดเปนความรูสําคัญท่ีนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการท่ีครูตองพัฒนาตนเองเพราะเปน
เคร่ืองมอืสาํคัญในการติดตอสือ่สารและแสวงหาความรูดวยตนเอง ดวยเหตุนีค้รจูงึจาํเปนตองมคีวามรูความสามารถ
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ดานทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดีเพ่ือใหสามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมทั้งเทคโนโลยีและแหลงความรู
อื่นๆ ที่ใชภาษาอังกฤษเปนหลัก แลวนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตอไปได ดังที่ สุคนธา 
อรณุภู และ พยอม วงศสารศร ี(2551, 88)ไดใหความเหน็วา ความรูภาษาองักฤษเปนสิง่จาํเปนในโลกยุคขอมลูขาวสาร
เพ่ือใชในการสื่อสารกับสังคมโลก ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนตองสงเสริมความรูและทักษะภาษา
องักฤษซึง่สอดคลองกับ กรมวชิาการ (2544, 1) ทีไ่ดเสนอถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศไววา การเรียนรูภาษา
ตางประเทศเปนสิง่จาํเปน  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนในการตดิตอสือ่สาร การศกึษา การแสวงหาขอมลูเพ่ิมเตมิการประกอบอาชพี
และการพัฒนาประเทศสอดคลองกับกนกวรรณ ณ สงขลา (2553, 34 -35) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูและ
พัฒนาดานภาษาตางประเทศท่ีทําใหครูมีเคร่ืองมือในการส่ือสารกับชาติอื่นเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมีผลทําใหไดรูจักคนใน  
วงการตาง ๆ  ทัง้ไทยและตางประเทศไดอยางกวางขวาง และทําใหครมูคีวามรูจากชองทางการส่ือสารผานเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ มากข้ึน   
  ครโูรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยมคีวามตองการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ิมเติมดานการนํานวัตกรรมมาใชเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการผลิตนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการพัฒนางาน            
ในลักษณะเชนเดียวกับงานวิจัยของ ณัฐนนท ปองวัน (2550) ที่พบวา เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีที่ครูใชมากท่ีสุด           
คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ  ดานวัสดุที่ใชมากท่ีสุดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ซอฟแวร แผนดิสก        
ซึ่งพบวาครูมีความตองการและมีการศึกษาหาความรูดวยตนเองผานทางส่ือเทคโนโลยี ประกอบกับสถานศึกษา     
และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดจัดใหมีการศึกษาอบรมโดยมีนโยบายหรือโครงการในการสนับสนุนเก่ียวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิบัติงานทางการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครู               
นําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยปญหาท่ีพบคือปญหาการใชโปรแกรมอินเตอรเน็ต โปรแกรม            
Word Processing โดยครูมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารงานวิชาการ                                                    
และการคนหาขอมูลเพ่ือดาวนโหลดขอมูลมาใชในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยี เชน           
การใชโปรแกรม e -  Learning มาใชใน  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือทําใหการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ       
มากขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็นวาดานการพัฒนาตนเองของครูเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใช
เทคโนโลยีตาง ๆ  และความสามารถการใชคอมพวิเตอรเบือ้งตน ตลอดจนการนาํนวัตกรรมมาใชเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การผลิตนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีใหม ๆ จะนําไปสูความสามารถในการวิเคราะห                 
ขอมูลสารสนเทศและการจัดระบบการงานวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ ดังท่ี วิจิตร ศรีสอาน (2550) กลาวไววา เทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู ครูยุคใหม              
จึงตองรูจักใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของการเรียนการสอนเพื่อประโยชนของการเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพ     
ของการศึกษาสอดคลองกับบุญเก้ือ ควรหาเวช (254,14) และ  ชนาธิป พรกุล (2544, 100) ที่ไดกลาววา นวัตกรรม
การเรียนรูเปนการนําเอาส่ิงใหม ๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทํารวมท้ังสิ่งประดิษฐเขามาใชใน      
การศึกษาเพ่ือมุงหวังท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
  นอกจากน้ี ครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยยังมีตองการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานดานการสรางและ   
หาคุณภาพเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูและการจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล แสดงใหเห็นวา          
ครูเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานการวัดและการประเมินผลการศึกษามาก ในลักษณะเดียวกับงานวิจัยของ 
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จุฑารัตน จันทรคํา (2545) พบวาครูผูสอนระดับประถมศึกษามีความตองการในการพัฒนาดานการวัดและประเมิน
ผลการเรียนการสอนอยูในระดับมาก เพราะการวัดและประเมินผลการศึกษามีความสําคัญตอการเรียนการสอนมาก
เชนเดียวกับ ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, 30 - 31) ที่ไดใหทัศนะเก่ียวกับประโยชนของการวัดและการ
ประเมินผลทางการศึกษาวามปีระโยชนตอการเรียนการสอนมากเพราะทําใหทราบถึงจดุบกพรองทัง้การสอนของครู

และจุดบกพรองของผูเรียน ตลอดจนบทเรยีนขาดความสมบรูณอยางไร หากในการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผล
ที่ดีก็จะชวยตอบปญหาตาง ๆ ได สอดคลองกับสมนึก ภัททิยธนี (2544, 9) กลาววา การวัดและประเมินผลเกิด
ประโยชนตอครูผูสอนในการจัดเตรียมการเรียนการสอนและชวยใหครูรูจักนักเรียนในดานตาง ๆ  มากข้ึน ประโยชน
ตอผูเรียนเพ่ือใหทราบถึงความรูความสามารถของตนเอง เปนประโยชนตอฝายแนะแนวในการแนะนําใหคําปรึกษา 
และเกิดประโยชนตอฝายบริหารในการวางแผนและตัดสินใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
  2.  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  
       ผูวิจยัมกีระบวนการสงเสรมิสนบัสนนุใหครไูดออกแบบแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลตามสมรรถนะ
วิชาชพีครูทีจ่าํเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะโดยกําหนดขอบเขตการทํางาน ยึดความตองการของครูทีค่วามสอดคลอง
กับสภาพบริบทของโรงเรียนเปนฐาน รวมถึงแหลงเรียนรูและนักเรียน ประกอบดวย 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ผูวิจัย          
ใชกรอกแบบประเมินสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  เม่ือครูไดสมรรถนะที่ตองการพัฒนาตนเองแลว                   
ใหครูเลือกพัฒนาตนเองมากท่ีสุดไดเพียง 1 อยาง ในระยะเวลาท่ีกําหนด  2 ป ซ่ึงการเลือกของครูอาจมีสมรรถนะ     
ที่สามารถพัฒนารวมกันได โดยครูเปนผูกําหนดความตองการจําเปน  ในการพัฒนาดวยตนเองซ่ึงเปนส่ิงท่ีดีที่สุด 
เพราะครูรูพ้ืนฐานสมรรถนะวิชาชพีของตนท่ีสอดคลองกับความสนใจในการพัฒนาตนเองและเปนผูกําหนดแนวทาง
การพัฒนา ระยะท่ี 2 จัดกลุมครูแตละโรงเรียนท่ีมีสมรรถนะเหมือนกัน รวมวางแผนพัฒนาตนเอง  และสรางรูปแบบ
การจัดกิจกรรมพฒันาสมรรถนะทัง้ในดานระยะเวลา วิธีการ แหลงเรยีนรู การติดตามและการประเมนิผลเพ่ือสรปุรปู
แบบกจิกรรม เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเน่ืองและไดผลดทีีส่ดุ จนไดแนวทางหรือทางเลือกท่ีแตละคนสามารถ
นําไปปรับใชไดเหมาะสมกับตนเองและมีทางเลือกมากข้ึนท่ีจะนําไปใช ซึ่งแตละคนหรือแตละกลุมที่มีสมรรถนะ        
รวมกันอาจมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตางกัน ซึ่งผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะข้ึนอยูกับครูจนได   
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู จํานวน 25 รูปแบบทําใหเกิดรูปแบบที่หลากหลายในการพัฒนา
สมรรถนะตามความเหมาะสมกบับรบิทสภาพและปจจยัท่ีเอือ้ตอการพัฒนาของครทูีต่องการพัฒนาในแตสมรรถนะ 
จึงทําใหครูมีลักษณะเปนผูวิจัย เปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยเร่ิมจากปญหา การหาทางเลือกท่ีเปนไปไดเพ่ือการ           
แกปญหา การรวบรวมขอมูลหรือศึกษาปญหาท่ีกําหนด การพัฒนาแผนดําเนินงานจากขอมูลที่ศึกษาได                         
การดําเนินการแกปญหาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนการดําเนินงานน้ันอีก (ฉลาด จนัทรสมบัต,ิ 2550, 67 อางจาก Ubben, 2001) ระยะท่ี 3 ครูนาํรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะไปปฏิบตัติามแผนสงัเกตผลท่ีเกิดขึน้   การจัดกิจกรรมพฒันาสมรรถนะวิชาชพีครู   โดยครู เพ่ือนคร ูผูบรหิาร 
ผูวิจัย สะทอนผลและแกไข  วิธีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยการสะทอนคิด การเปนพ่ีเล้ียง  และการสอนแนะ 
อยางตอเน่ือง และระยะท่ี 4 สงัเกตผล สะทอนผล และแกไขวิธีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครูอยางตอเน่ือง สวนการ
ตดิตามและประเมนิสมรรถนะของครูหลงัจากจัดกิจกรรม พบวา การพัฒนารปูแบบสมรรถนะวชิาชพีของครูสาํเร็จได                  
มีขอสังเกตวาครูใชหลักการมีจุดมุงหมายท่ีจะบรรลุเปาหมายรวมกัน สอดคลองกับความคิดเห็นของ เกษม วัฒนชัย 
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(2545, 12) ที่วาการรูจักและประสานงานกันจะทําใหกลุมสามารถรวมกิจกรรมที่สรางสรรคเพ่ือใหงานประสบผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีชัดเจนและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
  การท่ีครจูะประสบความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะพบวา ครูเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนา ทาํใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเองอยางเปนกระบวนการและไดลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยครูแตละโรงเรียนท่ีรวมวางแผนพัฒนาตนเอง 
และสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะตามบริบทและสิ่งแวดลอม จนเกิดการคนพบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของตนเองและสามารถนําไปปรับใชไดอยางเหมาะสม ภายใตวิธีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยการ
สะทอนคดิ การเปนพ่ีเลีย้งและการสอนแนะอยางตอเนือ่งทาํใหเกิดปฏสิมัพนัธรวมกนัของเพ่ือนคร ูผูบรหิาร ตลอดจน    
ผูวิจัย  สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของ Bruner (เกตุวดี บุญซื่อ, 2549, 39  อางจาก Bruner, 1971) 
ที่เชื่อวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปสูการคนพบการแกปญหา              
ทั้งนี้ผูเรียนแตละคนมีประสบการณและพ้ืนฐานความรูแตกตางกัน การเรียนรูของแตละบุคคลมีลักษณะสําคัญ          
คือ จะตองเรียนรูดวยตนเอง โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและมีการสรางความสัมพันธระหวางส่ิงที่พบใหม
กับประสบการณเดมิ ซึง่การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีผูเรียนมปีฏสิมัพันธกับสิง่แวดลอมดวยตนเอง การเปลีย่นแปลง
ที่เปนผลของการปฏิสัมพันธ นอกจากจะเกิดข้ึนในตัวของผูเรียนแลวเปนผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดลอม
ดวย  
  นอกจากนี้ การใหครูไดเลือกและกําหนดแนวทางการพัฒนาดวยตนเองตามพื้นฐานสมรรถนะวิชาชีพ             
ที่สอดคลองกับความสนใจในการพัฒนาตนเอง ทําใหเกิดรูปแบบที่หลากหลายในการพัฒนาสมรรถนะตามความ
เหมาะสมกับบริบทสภาพ สงผลใหสามารถดําเนินการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพบวา ครูเกิดความรูสึกเต็มใจ ใหความรวมมือ พรอมที่จะเปล่ียนแปลง 
มแีรงจงูใจและเห็นคุณคาของการเขารวมโครงการพัฒนาตนเอง รวมมอืในการพัฒนาตนเองและเรียนรูรวมกันระหวาง
เพ่ือนรวมงาน มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ตลอดจนมี  ความมุงมั่นในการทํางานดวยความต้ังใจ มีวินัยและตรงตอเวลา 
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู Constructionism ที่ยึดหลักการวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อผูเรียนมีสวนรวมใน
การสรางส่ิงท่ีมคีวามหมายตอตนเอง ชอบและสนใจ ดงัน้ัน การท่ีผูเรียนมีโอกาสไดเลือก ไดสราง เต็มใจและมสีวนรวม
ในการทํางาน ผูเรียนจะสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีลงมือทําและความรูใหมเขากับความรูเดิมมากข้ึนใหเปนความรู                         

ที่มีความหมายและยาวนาน ดังท่ี สุรางค โควตระกูล (2541,12  อางจาก Brandes & Ginnis,1988)ไดอธิบาย         
เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู Constructionism ของ Piaget และ Vygotsky ที่ใหความสําคัญแกผูเรียนวาจะตองเปน     
ผูลงมือกระทําเองจึงจะเกิดการเรียนรู และการเรียนรูมีคุณลักษณะทางสังคมเกิดข้ึนจากการมีการปฏิสัมพันธกับ       
สิง่แวดลอม และการเรียนรูแบบรวมมอื (Cooperative Learning) อกีท้ังสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูแบบมสีวนรวม 
(Participatory Learning) ท่ีใชหลกัการเรียนรูทียึ่ดผูเรียนเปนสาํคัญโดยใหผูเรียนเปนผูสรางความรูจากประสบการณเดิม 
ดังที่ กรมสุขภาพจิต (2541, 49) ไดระบุวาการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ เปนการเรียนรู             
ทีอ่าศยัประสบการณเดิมของผูเรียน ทาํใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ทีท่าทายอยางตอเน่ืองและเปนการเรียนรูอยางกวางขวาง
และมปีฏสิมัพนัธระหวางผูเรยีนดวยกันเอง ซึง่การมปีฏสิมัพันธทาํใหเกิดการขยายเครือขายองคความรูออกไปอยาง
กวางขวาง ตลอดจนมกีารส่ือสารโดยการพูดหรือการเขียนเปนเคร่ืองมอืในการแลกเปล่ียนการวิเคราะหและสังเคราะห
ความรู ทัง้น้ีการเรียนรูแบบมสีวนรวมเปนกระบวนการเรียนรูทีเ่นนการสรางเจตคติและฝกทักษะโดยใชประสบการณ
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เดิมของผูเรียนเปนพ้ืนฐานในการแลกเปล่ียนความรูสึก ความคิดเห็นตอประเด็นน้ันและอภิปรายความคิดเห็นของ     
ผูเรียนในกลุมยอย ทาํใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดในกลุมและไดแนวคิดหรอืความคิดรวบยอด ซึง่สามารถนําไป
ใชไดจรงิหรอืประยุกตใชไดเหมาะสมกับสถานการณใหม ดงัท่ี สมุณฑา พรหมบญุ (2541, 57)  ไดกลาววากระบวนการ
เรียนรูอยางมีสวนรวมมีกระบวนการท่ีสําคัญ 3 วิธี ไดแก กระบวนการกลุม การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ                        
และการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivism)
  ในการพัฒนาครูสวนใหญที่มีอายุตั้งแต 31 ปขึ้นไป และมีประสบการณทํางานมากกวา 10 ป พบวา             
การพัฒนาครูจําเปนตองมีกระบวนการพัฒนาท่ีตอบสนองตอความตองการของครูและสอดคลองกับความสนใจใน
การพัฒนาตนเองตามความเหมาะสมกับบริบทสภาพ และปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาของครู ตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูของผูใหญ ดังท่ี อรทัย ศักด์ิสูง (2551, 1) กลาววาการเรียนรูของผูใหญตองยึดหลักการตอบสนองตอธรรมชาติ
ของผูใหญ ไดแก (1) มโนทัศนของผูเรียนประกอบดวยการสรางบรรยากาศการเรียนรู  การวิเคราะหความตองการใน
การเรยีนรู การวางแผนรวมกนั การนําประสบการณการเรยีนรูมาใชในการเรยีนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู 
(2) ประสบการณของผูเรียน ประกอบดวย ความสําคัญของการนําประสบการณมาเปนเทคนิคการเรียนการสอน 
ความสําคัญของการนําประสบการณไปปฏิบัติ (3) การเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณ ซึ่งประกอบดวยเวลาใน
การเรียนรูและการจัดกลุมผูเรียน และ (4) แนวทางการเรียนรู ไดแก แนวทางการเรียนรูของผูใหญ แนวทางการเรียนรู  
ของหลักสูตรและการออกแบบประสบการณการเรียนรู
  ทั้งน้ีในการพัฒนาครู พบวาส่ิงท่ีควรเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดผลท่ีดีขึ้นคือ การจัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีเปนท่ี
ยอมรับในแวดวงวิชาชีพเพ่ิมข้ึนเพราะจากรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะตาง ๆ นั้นมีรูปแบบที่ตองอาศัยการดูแล        
ชวยเหลือและขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญในแตละดานโดยตรง ไดแก การวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศและนําไปใชในการวางแผน การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
การดําเนินการสราง/พัฒนาหลักสูตร การออกแบบ เลือกใชและการสรางนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ              
การจัดการเรียนรู เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะของครูไดเร็วย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกัน         
ควรมีลักษณะการพัฒนาหรือการฝกฝนในสมรรถนะท่ีจําเปนแบบเขมขน (Intensive Training) กลาวคือ หากจะ      
ฝกอบรมเรือ่งใดควรเจาะประเด็นลึกในเร่ืองนัน้อยางละเอียด เนนการฝกฝนเพ่ือใหเกิดความชาํนาญและรอบรูสิง่น้ัน ๆ 
อยางแทจริง ที่จะนําไปสูความย่ังยืนในการปฏิบัติตอไป ควรมีการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การส่ือสารในข้ันตอนของการเรียนรูดวยตนเอง แลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรความรูผานเครือขายสังคมออนไลน 
ตลอดจนควรมีการกระตุน นิเทศติดตามเปนระยะ ๆ  ใหมากข้ึนในระหวางการทํากิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู
ของครูแตละคนหรือแตละกลุม เมื่อพิจารณาเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครูที่ไดพัฒนาสมรรถนะไดนําส่ิงที่ได                  
ไปใชและแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในโรงเรียน ควรมีการจัดแนวทางหรือวิธีการในพัฒนาการแลกเปล่ียนเรียนรู          
สงเสริมจนเปนระบบและกลายเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนตอไป ซึ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู       
ตอไปอยางย่ังยืน
  3.  ผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 
       การพัฒนาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครขูึน้อยูกับเจตคติหรือความรูสกึสนใจ และดวยความเต็มใจ
ในการเขารวม ตลอดจนความตระหนักและเห็นคุณคาจนเกิดความรวมมอืในการพัฒนาการใชรปูแบบการจดักิจกรรม
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พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู โดยครูสวนใหญมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู แมมีอุปสรรคจากภาระงาน ทําใหทํางานไดไมเต็มที่ มีเวลาไมเพียงพอในการทําตามท่ีวางไว       
มีงานประจําท่ีตองทํารวมถึงมีภาระงานมาก และกิจกรรมของครูท่ีไดปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู สวนใหญครูศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้งน้ีอาจเพราะครูเช่ือวาสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามความเหมาะสมและความสะดวก อีกท้ังการเรียนรูดวยตนเองมีความยืดหยุนสูง 
   จากความกระตอืรอืรนและความมุงมัน่ในการปฏบิตัติามรปูแบบการจดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะวชิาชพี
ครู สงผลใหเกิดความสําเร็จในระดับดีตอการวางแผนการทํางาน ทําใหทํางานเปนระบบ มีขั้นตอน งานออกมาดี              
ทัง้น้ีอาจเปนเพราะครูไดทาํอยางจริงจงัจนเกิดองคความรูและทักษะท่ีสงผลตอการพัฒนางานท่ีทาํอยูใหสาํเร็จบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีวางไวและมีผลงานเชิงประจักษในการปฏิบตัติามรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู

สรุป
  การใชรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูมีขอสังเกตวา ครูสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน 
มีประสบการณ การทํางาน การสอน การเขารับการอบรมและบริบทแวดลอมที่ตางกันทําใหครูที่เขารวมโครงการมี
ความรู ความสามารถและเจตคตทิีต่างกัน นอกจากน้ีผลจากการดาํเนินการสงเสรมิสนบัสนนุใหครไูดออกแบบแผนการ
พัฒนาตนเองรายบุคคลตามสมรรถนะวิชาชพีครูทีจ่าํเปนตองพัฒนา 1 สมรรถนะ จนไดรปูแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครู  จํานวน 25 รูปแบบ ทําใหเกิดรูปแบบที่หลากหลายในการพัฒนาสมรรถนะตามความเหมาะสม
กับบริบทสภาพและปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาของครูที่ตองการพัฒนาในแตสมรรถนะ  ทําใหครูคนพบความตองการ
และเหตุผลในการเรียนรูของตนเอง และควรมีการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการใชเทคโนโลยีตาง ๆ การใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในขั้นตอนของการเรียนรูดวยตนเอง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรความรูผานเครือขายสังคมออนไลน  ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงประยุกตใน  
การใชผลการวิจัย ดังน้ี
  1. การนํารูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูไปใชกับโรงเรียนพ้ืนท่ีอื่น ๆ  ควรศึกษาและ
ทาํความเขาใจองคประกอบของรูปแบบใหชดัเจนท้ังปจจยัท่ีมผีลตอความสามารถในการดําเนินการตามรูปแบบการ
จดักิจกรรมพฒันาสมรรถนะวิชาชพีครูและผลกระทบจากการจัดกิจกรรมพฒันาสมรรถนะวิชาชพีครู เพ่ือใหการดําเนิน
งานประสบผลสําเร็จอยางแทจริง
  2. การเตรียมความพรอมใหครูในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพครูระหวางเพ่ือนครูในโรงเรียนและตางโรงเรียน รวมท้ังกับ
ผูมีสวนรวมอื่น ๆ ดวย เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู  การมีสวนรวมและเกิดการพัฒนาอยางแทจริง
  3. ควรเนนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชพีครูทีต่รงกับความตองการของครูอยางแทจรงิเนนกระบวนการท่ีตอง
ฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะติดตัวครูอยางถาวรและย่ังยืนตอไป
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