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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการปฏิบตัิงานของครูเพือ่พัฒนาทองถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
และตาก ปการศึกษา 2559-2560 จํานวน 165 คน เครื่องมือท่ีใชคือแบบประเมินการปฏบิัติงานของครูทั้งแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและแบบประเมินปลายเปด โดยการวิเคราะหขอมลูดวยคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการปฏิบติังานของครูในโครงการผลติครเูพื่อพัฒนาทองถิ่นในเขต
จังหวัดกําแพงเพชรและตากภาครวมอยูในระดับมาก ( = 4.06) จําแนกเปน 1. ผลการประเมินคณุภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนท่ี 1 (ป พ.ศ. 2559) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( = 3.67) 2. ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของครูใหมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนท่ี 2 (ป 
พ.ศ. 2560) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.36) ครูทุกคนมีการจดัทําแผนการจัดการเรยีนรู มีองคประกอบ
ที่ครอบคลุมตามเกณฑที่กําหนดประกอบดวยกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ทักษะการเปนครูโคช
และครูฟา (coaching and facilitator) มีการใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู 
แตครูบางทานอาจจะเขียนแผนการจัดการเรยีนรูไมครอบคลุมกระบวนการการสะทอนครูโคช ครูฟา รวมถึงการ
วัดและประเมินผลยังไมสามารถประเมินผลการเรียนรูตามวตัถุประสงคได สําหรับการจดันวัตกรรมการเรยีนรู 
(แผนการจัดกจิกรรม/สื่อ+คูมือ) มรีายละเอียด สวนประกอบของนวัตกรรม อธิบายและการนําไปใชในการ
ประกอบการเรียนการสอนชัดเจน ยังสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ดวย  ดานการ
จัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนโดยความรวมมือกับชุมชน มีโครงการทีห่ลากหลาย แตกตางกันตามทองถิ่น มีการ
จัดทําโครงการอยางตอเนื่อง เนนนักเรียนไดมสีวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน  
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ABSTRACT 

This research aim was to study the quality of local development teacher’s performance In 

KamPhaeng Phet Province and Tak Province. Population was 165 local development teachers 

in academic year 2016-2017. The instrument was used the teacher performance evaluation 
form, both the 5-level estimation scale and the open-ended assessment form. The research 

found that The overall of the quality of local development teacher’s performance In 

KamPhaeng Phet Province and Tak Province was at a high level (X) = 4.06) classified as 
1. The quality of the 1st local development teacher’s performance (2016), was at a high level 

(  = 3.67) 2. The quality of the 2nd local development teacher’s performance (2017), was at a 

high level ( = 4.36) All teachers had got a learning management plan. There were elements 

that cover the specified criteria, including the Active Learning, teacher skills, coaching and 

facilitator. Both technology and English were included in the learning management plan. But 

some teachers could not write a learning management plan that covered the reflection 

process including measurement and evaluation were not able to evaluate the learning 

according to their objectives.  For learning innovation organizing (activities plan / media + 

manual) detailed components of innovation, explain and use in teaching and learning clearly 

also in accordance with the Active Learning process. The development of student 

development projects in collaboration with the community, there were various projects 

according to local. There were ongoing projects focus on students to participate in activities 

with the community. 
 

Keywords : Quality of Teacher Performance / Local Development  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัตโิครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยโครงการ

ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกคนดี คนเกง เขามาศึกษาวิชาชีพครู  ในสถาบันฝายผลิตท่ีมีคณุภาพ เมื่อ
สําเรจ็การศึกษาแลวจะไดรับการบรรจุแตงตั้งใหรับราชการครูในภมูิลําเนาของตนเอง และกําหนดเปาหมาย
ดําเนินการระหวาง ป พ.ศ. 2559-2570 เพื่อสงมอบครูใหมที่มีคุณภาพใหแกองคกรผูใชครู จํานวน 47,390 คน 
โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาทองถิ่นจึงเปนการลงทุนจากทางภาครัฐ ท่ีมุงหวังวาโครงการดังกลาวจะเปนโครงการ
นํารองในการปฏิรูประบบบการผลิตครู ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏริูปการศึกษา เพื่อสรางครู คณุภาพสูง ชวย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ นําไปสูการจัดการเรยีนรูของเดก็ไทยใหไดมาตรฐานสากล โดยมีตวัช้ีวัด 
ไดแก คะแนนผลสอบ O-NET และ PISA ที่เพ่ิมขึ้น มีทักษะ ท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 และรองรบัประเทศ
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ไทย 4.0 จึงมีความคาดหวังวาครูเหลาน้ีจะเปนผูนํา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของประเทศท่ีจะ
เห็นผลไดอยางชัดเจน  

การดําเนินงานโครงการฯ จะเนนพื้นที่เปนหลัก สงผลตอสถาบันฝายผลติครูในพื้นที่ท่ีตองทํางานรวมกัน
เปนเครือขาย (Consortium) ปรบับทบาทและวิธีการผลติครูและพฒันาครูเพื่อใหสอดรับ การปฏิรูปการศึกษา 
รวมกันยกระดับคณุภาพการศึกษาในพ้ืนที่ (Area-Based Education) แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
ทั้งในสถาบันฝายผลิตครูดวยกันเอง และหนวยงานผูใชครูในทองถิ่น เพื่อสรางความเขมแข็งในการผลิตครูและ
พัฒนาครู รวมรับผิดชอบตอผลผลติของตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและติดตามเปนครพูี่เลี้ยง
ใหกับครูเหลานั้น ดังนั้น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น จะเปนกลไกท่ีสาํคัญและเปนโครงการนํารองที่จะทํา
ใหเกิดเครือขายความรวมมือการผลิตครูและพัฒนาครูในเชิงพื้นที่ นอกจากน้ันสถาบันฝายผลิตตองรวมมือกับ
หนวยงานผูใชครูพื้นท่ีกําหนด ความตองการครู (Demand) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหสถาบันฝาย
ผลิตกาํหนดวิธีการและกระบวนการในการผลิต (Supply) ใหสอดคลองกับความตองการ 

เพือ่ใหบรรลเุปาหมายดังกลาว จึงจําเปนตองคัดเลือกบุคคลในทองถิ่นเขามาศึกษาในสถาบันฝกหัดครทูี่มี
คุณภาพสูง เพื่อผลติครู ใหเปนครทูี่แทจริงมีจิตวิญญาณความเปนครูเปนคนดี มคีุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งสมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะดานวิรยิะอุตสาหะและมีจติ
สาธารณะสูง เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะบรรจุเปนขาราชการครูในภูมิลําเนาของตนเอง หรือพ้ืนท่ีเปาหมายเพื่อ
ลดปญหาการโยกยาย ดังนั้น สถาบันผลติครูที่เขาโครงการดังกลาวจึงมีพันธกิจสําคัญคือการผลิตครูทีม่ีคุณภาพ 
เนนการสรางเครือขายการพัฒนาวิชาชีพครู โดยตองรวมมือกับจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาอยางตอเนื่องในการผลิตครูที่สมรรถนะทางวิชาการสามารถสรางและใชนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
ปฏิรูปการเรียนรูของนักเรียนใหมทีักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 และรองรับประเทศไทย 4.0 สาํนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ผูรบัผิดชอบโครงการจึงกําหนดการใหมีการคดัเลือกสถาบันผลิตครูที่ศกัยภาพสูงมี
ความเชี่ยวชาญ ใหเปนผูผลิตบณัฑิตครสูาขาวิชาตางๆ ตามความตองการของทองถิ่น โดยแนวทางการคัดเลือก
สถาบันผลิตครูเขารวมโครงการ จะเนนพ้ืนท่ีเปนหลัก สถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีตองรวมมือกันเปนเครือขายเพ่ือ
จัดทําแผนการดําเนินงาน (Business Plan) เสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกสถาบันทีม่ีศักยภาพเปนผูผลิต
บัณฑิตครูตามความตองการของทองถิ่นและพัฒนาครูใหมในพ้ืนท่ีตลอดจนรวมมือกับองคกรผูใชพัฒนา
การศึกษาตอไป 

การนิเทศติดตาม จะตองปฏิบตัิตามกระบวนการพัฒนาครูเพราะเปนเครื่องมือสําคญัที่จะชวยใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไปไดดวยความราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ การนิเทศจึงถือเปนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะมีผลตอความรูของบุคลากร
ทางการศึกษาอยางมาก การนิเทศที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลในระยะยาวคือความสามารถในการ
ทํางานรวมกันไดดีที่สุด ถาแตละคนสามารถนิเทศตนแองและเพ่ือนรวมงานได มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กันจะชวยสรางแรงจูงใจ ขวัญกําลงัใจใหเกิดขึ้นในการปฏิบัตหินาท่ีการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกันขาม
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หากขาดการกํากับติดตามนิเทศก็จะทําใหเกิดความไมไววางใจกันในระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน เกิดเจตคติ
ในทางลบ เสียบรรยากาศในการทาํงาน เกิดความทอแทและเสียกาํลงัใจในการปฏิบัติหนาท่ี  

จากหลักการดังกลาวขางตน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการ จึงกําหนดให
เครือขายสถาบันผลิตครูเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ภาคเหนือตอนลาง ดูแลรับผดิชอบครอบคลมุ 
9 จังหวัด ประกอบดวย สถาบันผลิตครู จํานวน 12 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสโุขทัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขต
พิษณุโลก วิทยาลัยนอรทเทอรน และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนแมขาย จึง
กําหนดใหเครือขายสถาบันฝายผลติครูเชิงพื้นฐานท่ีตองรวมมือกันกาํหนดวิธีการในการพัฒนาครูใหมของ
โครงการภายหลังการบรรจุแตงตั้งจากตนสังกัดแลว อยางตอเนื่องเปนเวลา 2 ป (Induction Programs) วิธีการ
ดังกลาวจะตองสอดคลองกับเสนทางอาชีพของครู วิธีการพัฒนาครูใหมจะตองเปนการสงเสรมิศักยภาพเชิง
วิชาการและวิชาชีพ สรางสรรคชุมชมวิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู (PLC) และการสรางเครือขายความรวมมือทาง
สังคมของกลุมครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เติมเต็มคณุลักษณะของครูที่มีความเขาใจในมิตดิานสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจของทองถิ่น มีความรัก ความผูกพันในสถานศึกษาและชุมชน มีแรงบันดาลในในการเปนครมูืออาชีพ   
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 จึงพัฒนากระบวนการนิเทศผานกระบวนการวิจัยเพื่อใหสอด
รับกับการพัฒนาครูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจักเปนประโยชนโดยตรงตอการศึกษาไทยในอนาคต ซึ่งคณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรไดดําเนินการนิเทศในเขตจังหวัดกําแพงเพชรและตาก จึงเล็งเห็น
ความสําคญัของการพัฒนาครูใหเกิดคุณภาพในทุกดานใหสอดคลองกับปรัชญาการผลิตครูและปรัชญาของ
มหาวิทยาลยัราขภฏัที่วา “สรางสรรคภมูิปญญา พัฒนาทองถิ่น” จึงสนใจที่จะวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ผลิต การนิเทศตดิตามโครงการผลติครูเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับนโยบาย ความตองการของชาติและ
ทองถิ่นตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาคุณภาพการปฏิบตัิงานของครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชร

และตาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมเปาหมายท่ีศึกษา 
  ขาราชการครูในโครงการผลติครเูพื่อพัฒนาทองถิ่น ในจังหวัดกําแพงเพชรและตาก จํานวน 165 คน 
จําแนกเปน 
  รุนที่ 1 ป พ.ศ. 2559  
   จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน   40  คน 
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   จังหวัดตาก  จํานวน  40  คน 

  รุนที่ 2 ป พ.ศ. 2560 

   จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน   43 คน 

   จังหวัดตาก  จํานวน  42  คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบประเมิน จํานวน 1 ชุด โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแบบประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale)  
  ตอนท่ี 2 เปนแบบประเมินปลายเปด ประกอบดวย 5 ขอ คือ  
   1. แผนการจัดการเรียนรู Active Learning 5-10 ช่ัวโมงท่ีเสริมทักษะครูโคช ครูฟา และ
บันทึกหลังจัดการเรียนรู 
   2. นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู (แผนการจดักิจกรรม/สื่อ+คูมือ)(ถามี) 
   3. รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนโดยความรวมมือของชุมชน 

   4. PLC และเขียน Log Book (ผอ.ลงนามรับรอง) อยางนอย 3 ครั้ง 
   5. รายงานการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative) ในชวงกอน ระหวาง และหลังการ
พัฒนา  
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวมรวบขอมูลดวยการออกนิเทศในสถานศึกษาท่ี
ผูรับทุนปฏิบตัิงาน และการตรวจสอบเครื่องมือผูวิจัยไดศึกษาคนควาดําเนินตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี  
  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี  
  2. ศึกษาหลักการ และวิธีการสรางแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ตามวิธีของ Likert 
  3. สรางแบบประเมิน ตามกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวย ดานแผนการจดัการเรียนรู  
นวัตกรรมการเรียนรู  รายงานโครงการพัฒนาผูเรยีน PLC และ LOG Book  รายงานการเปล่ียนแปลงตนเอง 
  4. นําแบบประเมินทีผู่ศึกษาคนควาสรางขึ้นนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูที่มี
ความรูความสามารถประสบการณในการพัฒนาครู มีประสบการณนิเทศ และเปนคณะทํางานในโครงการผลติครู
เพื่อพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย คณบดีครุศาสตร และรองคณบดคีณะครุศาสตร 2 ทาน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถาม และคาดชันีความสอดคลอง (Index of item 

Objective Congruence : IOC) มีคาอยูระหวาง 0.67 - 1 
  5. นําแบบประเมินมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยใหผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําใน
การปรับปรุงขอคําถาม 

  6. นําแบบประเมินมาปรับปรุง และจัดทําเปนแบบประเมินฉบับสมบรูณ 
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 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมลูงานวิจัย ผูวจิัยดําเนินการดังนี ้
  1. ติดตอของสถานศึกษา เพื่อนิเทศติดตามขาราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
ในการปฏิบัติงานจริง  
  2. เตรียมแบบประเมินการปฏิบัตงิานของขาราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นให
เพียงพอกับจํานวน 

  3. ผูวิจัย คณาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรและคณาจารย
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก นิเทศและประเมินตามแบบประเมินชวงเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ 2562 
  4. นําแบบประเมินการปฏิบตัิงานของขาราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นตอบ
เรียบรอยแลวมาตรวจความสมบูรณ และคะแนนท่ีไดไปวิเคราะห  
 การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิจัยวิเคราะหขอมลูดังนี้  
  1. ตอนที่ 1 เปนแบบประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงาน ซึ่งเปนแบบประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท Likert, quoted in Kaiyawan. (2001, p.141) มีระดับ ดังนี้ 
    4.50-5.00   หมายถึง  มีคุณภาพมากท่ีสดุ  
    3.50-4.49   หมายถึง  มีคุณภาพมาก 

    2.50-3.49   หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
    1.50-2.49   หมายถึง  มีคุณภาพนอย 

    1.00-1.49  หมายถึง  มีคุณภาพนอยที่สุด 

  2. ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ แบบสอบถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 สถิติและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย  
  สถิติพื้นฐานท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
 ผลการวิเคราะหขอมลู 

ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมคณุภาพการปฏิบัติงานของครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 

รายการ  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. แผนการจัดการเรียนรู Active Leaning 5-10 ช่ัวโมงท่ีเสริม   
    ทักษะครูโคช ครูฟา และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู    

4.04 0.61 มาก 

2. นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู (แผนการจดัการกิจกรรม/สื่อ+คูมือ)  
    (ถามี) 

3.94 0.72 มาก 
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ตารางที ่1 (ตอ) 
 

รายการ  S.D. ระดับคุณภาพ 
3. รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนโดยความรวมมือของชุมชน   3.97 0.68 มาก 
4. PLC และ Log Book (ผอ.ลงนามรับรอง) อยางนอย 3 ครั้ง   4.25 0.60 มาก 
5. รายงานการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative) ในชวงกอน    
    ระหวาง และหลังการพัฒนา 

4.13 0.66 มาก 

รวม 4.06 0.65 มาก 
  

ตารางที ่1 คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูใหมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 4.06) พิจารณาคุณภาพเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ระดบัดังน้ี 1) PLC และ Log 

Book ( = 4.25) 2) รายงานการเปล่ียนแปลงตนเอง (Transformative) ในชวงกอน ระหวาง และหลังการการ
พัฒนา ( = 4.13) 3) แผนการจัดการเรยีนรู Active Leaning ที่เสรมิ ทักษะครูโคช ครูฟา บันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู ( = 4.04) 

   

ตารางที่ 2 แสดงคุณภาพการปฏบิัติงานของครูโครงการผลิตครเูพือ่พัฒนาทองถิ่น รุนที่ 1 (ป พ.ศ. 2559)  
 

รายการ  S.D. ระดับคุณภาพ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู Active Leaning 5-10 ช่ัวโมงท่ีเสริม  ทักษะ 
     ครูโคช ครูฟา และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู    

3.71 0.58 มาก 

 2. นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู (แผนการจดัการกิจกรรม/สื่อ+คูมือ)    
     (ถามี) 

3.53 0.79 มาก 

3. รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนโดยความรวมมือของชุมชน   3.62 0.69 มาก 
4. PLC และ Log Book (ผอ.ลงนามรับรอง) อยางนอย 3 ครั้ง   4.06 0.56 มาก 
5. รายงานการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative) ในชวงกอน    
    ระหวาง และหลังการพัฒนา 

3.91 0.66 มาก 

รวม 3.76 0.66 มาก 
  

 ตารางที ่2 คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูใหมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนที่ 1 (ป พ.ศ. 
2559)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.76) พิจารณาคุณภาพเปนรายขอเรยีงลําดับจากมากไปหานอย 3 
ระดับดังนี ้1) PLC และ Log Book ( = 4.06) 2) รายงานการเปล่ียนแปลงตนเอง (Transformative) ในชวง
กอน ระหวาง และหลังการการพัฒนา ( = 3.91) 3) แผนการจัดการเรียนรู Active Leaning ที่เสริม ทักษะครู
โคช ครูฟา บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ( = 3.71)   
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ตารางที ่3 แสดงคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนที่ 2 (ป พ.ศ. 2560)  
 

รายการ  S.D. ระดับคุณภาพ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู Active Leaning 5-10 ช่ัวโมงท่ีเสริม   
    ทักษะครูโคช ครูฟา และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู    

4.36 0.63 มาก 

 2. นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู (แผนการจดัการกิจกรรม/ สื่อ+คูมือ)  
     (ถามี) 

4.35 0.65 มาก 

3. รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนโดยความรวมมือของชุมชน   4.31 0.67 มาก 
4. PLC และ Log Book (ผอ.ลงนามรับรอง) อยางนอย 3 ครั้ง   4.44 0.63 มาก 
5. รายงานการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative) ในชวงกอน    
   ระหวาง และหลังการพัฒนา 

4.34 0.65 มาก 

รวม 4.36 0.64 มาก 
 

 ตาราง 3 คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูใหมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนท่ี 2 (ป พ.ศ. 2560)  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.36) พิจารณาคุณภาพเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ระดับดังนี้
1) PLC และ Log Book ( = 4.44) 2) แผนการจัดการเรียนรู Active Leaning ที่เสริม ทักษะครูโคช ครูฟา 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ( = 4.36) 3) นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู (แผนการจดัการกิจกรรม/ สื่อ+คูมือ) 
( = 4.35)   
 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบประเมินคุณภาพของครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น พบวา 
คุณภาพการปฏิบตัิงานของคุณครทูุกคนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีองคประกอบท่ีครอบคลุมตามเกณฑ
ที่กําหนดทั้งในเรื่องของกิจกรรม Active Learning ที่สงเสริมทักษะครูโคช ครูฟา โดยใหครูมีบทบาทช้ีแนว
ทางการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับนักเรียน แตคุณครูบางทานอาจจะเขียนแผนการจดัการเรียนรูไมครอบคลมุ
กระบวนการการสะทอนครูโคช ครูฟา ท้ังในสวนของการวัดและประเมินผลยังไมสามารถประเมินผลการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคได การจัดนวัตกรรมการเรยีนรู (แผนการจัดกจิกรรม/สื่อ+คูมือ) มีรายละเอียด สวนประกอบ
ของนวัตกรรม อธิบายและการนําไปใชในการประกอบการเรียนการสอนใหชัดเจน ยังสอดคลองกับการสอนแบบ 
Active Learning ดวย  มีการจัดทําโครงการพัฒนาผูเรยีนโดยความรวมมือกับชุมชน มีโครงการที่หลากหลาย 
แตกตางกันตามทองถิ่น และมีการจัดทําโครงการอยางตอเนื่อง โดยเนนนักเรียนไดมสีวนรวมในการทํากิจกรรม
กับชุมชน นอกจากผูปกครองและนักเรียน ควรดึงบุคคลอื่นๆ ในชุมชนมาใหความรูรวมกัน เพื่อใหเกิดการเรยีนรู
ในเรื่องตางของชุมชน และยังมีการแลกเปลี่ยนในการทําอาชีพเกษตร 
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สรุปผลการวิจัย 

 คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นในเขตจังหวดักําแพงเพชรและตาก 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.06) จําแนกเปน 
 1. ผลการประเมินคณุภาพการปฏบิัติงานของครูในโครงการผลติครเูพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนท่ี 1          
(ป พ.ศ. 2559) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.67)  
 2. ผลการประเมินคณุภาพการปฏบิัติงานของครูใหมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น รุนท่ี 2       
(ป พ.ศ. 2560) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.36)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

  คุณภาพการปฏิบัติงานของครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาในเขตจังหวัดกําแพงเพชรและตากภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.06) ซึ่งกระบวนการ PLC และ Log Book ที่มีการลงนามรับรองจากผูบริหารสถานศึกษา
อยางนอย 3 คร้ังมีคุณภาพโดดเดนท่ีสุดโดยพิจารณาจากผลการประเมินในระดับมาก ( = 4.25) อาจเปน
เพราะวาครูโครงการผลิตครูเพื่อพฒันาทองถิ่น มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่องทําใหเกิดความ
รับผิดชอบและตระหนักในการปฏบิัติหนาที่อยางเปนระบบ ท้ังการเขียนแผนการจดัการเรียนรู PLC และเขียน 
Log Book ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบหลักและใหความสําคญักบัคําวา ครูตามความหมายในพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยท่ีบุคลากรวิชาชีพครูมี
หนาท่ีหลักทางดานการเรยีนการสอนและการสงเสริมการเรยีนรูของผูเรยีน ดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษา ซึ่ง
ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางพัฒนานักเรียนโดยรอบดาน ทั้งในดานสติปญญา รางกาย อารมณ และ
สังคมในวิชาชีพครู จึงมีปรัชญาท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนหรือมุงหวังผลการพัฒนาท่ีเกิดกบัผูเรียนอยางรอบดาน 
เพื่อใหเปนมนุษยทีส่มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 (Pongpaiboon, 2003, quoted in Boonsit. (2010, 

pp. 62-62) สอดคลองกับงานวิจัยของ Suksri. (2005) ที่ไดศึกษาเร่ืองสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการการวิจัย พบวา 
ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกดัสํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีความคิดเห็นตอสภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมแตกตางกันอยูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 อาจเปนเพราะวาจากการนิเทศการสอน ครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรใน
การ ปฏิบัติงานอยางคุมคา ประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด และกอใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
ซึ่งสอดคลองกบั Chumjit. (1998, pp.17-19)  ไดนําเกณฑมาตรฐานของงานวิชาชีพหรืออาชีพน้ันดวยความ
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พยายามของผูทําหนาที่นิเทศจะชวยในการใหคําแนะนําแกครูและผูที่ทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาให สามารถ
ปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น การนิเทศการศึกษาจะชวยใหเกิดความงอกงามดานวิชาชีพ ชวยพัฒนา 
ความสามารถของครู ชวยในการคัดเลือกและปรบัปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา ชวยในการคัดเลือกอุปกรณ
การ สอนชวยเหลือและปรับปรุงวธิีสอนและชวยในการประเมินผลการเรยีนการสอน การช้ีแนะ แนะนํา       
การปรึกษาหารือ การวางแผนรวมกันและให ความรวมมือในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดผล
ดีและบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา โดยเชนเดียวกับ Horprasongpol. (2011) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาและแนวทางการดําเนินงานปฏิบัติการพัฒนา ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาและแนวทางปฏิบัติการพัฒนา
โรงเรียน พบวา แนวทางการปฏิบตัิงานประกอบดวย การจัดการวัสดุ ครุภณัฑวัสดุใหเพียงพอตอการดําเนินงาน
ในโรงเรียน จดัหารวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานมาอบรมใหความรู จัดหาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อ
ใชในการเรียนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกบัหลักสตูร
และสภาพของสถานศึกษาโดยกําหนดเปนแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรม และใชหลักเมตตาธรรม 

 คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูอภปิรายเปนรายดาน ดังนี้ 
   1. แผนการจัดการเรียนรู Active Learning 5 -10 ช่ัวโมงท่ีเสริมทักษะครูโคชและครูฟา(coaching 

and facilitator)  รวมถึงการบันทึกหลังการจัดการเรียนรูผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก ( = 4.04)  
พบวา แผนการจัดการเรียนรู มีองคประกอบท่ีครอบคลุมตามเกณฑที่กําหนด ท้ังในเรื่องของจํานวนช่ัวโมง และ
การเสริมทักษะครูโคช ครูฟา รวมถึงแสดงรายละเอียดการออกแบบกิจกรรมทีด่ี มีรายละเอียดของ Active 

Learning เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบท่ีกําหนด ท้ังครูโคช ครูฟา แตครูบางทานอาจเขียนอธิบายของแตละ
องคประกอบท่ีสําคญัไมคอยสอดคลองกัน เชน จุดสงคการเรียนรู กิจกรรม การวดัและประเมินผล เปนตน  
รวมถึงขาดการนําตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนมาจัดทําคําอธิบาย โครงสรางรายวิชา และอาจนําบทบาทของ
ครูโคช ครูฟากับกิจกรรมการเรียนการสอนแยกสวนกัน ควรนํามาแทรกไวในกิจกรรมการเรียนการสอน และอาจ
มีการต้ังคําถามตามแนวทางของครูโคชครูฟา สวนของบันทึกหลังการสอนมีการบันทึกหลังการสอนครบถวน แต
ครูบางทานอาจลืมเขียนบันทึกหลงัการสอน คุณครูควรเขียนบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง เพ่ือปองกันการหลังลืม 
และจากการบันทึกหลังการสอน ควรสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู พรอมทั้งนําเสนอขอมูลใหครอบคลุม
ตามจุดประสงคการเรียนรู และควรแสดงขอมลูเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพใหชัดเจน โดยภาพรวมคณุครูทกุทานมี
การลําดับขั้นตอนกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การพฒันาการจัดการเรยีนรูเชิงรุกใน
วิชาการจัดการเรียนรูของ Pornthadawit. (2017, p.88) ที่ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมแบบรวมมือ แบบการนําเสนอมโน
ทัศน การสอนโดยใชผังกราฟก การอภิปรายกลุม กรณีศึกษา เกม ซึง่ผลการวิจยัพบวากิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่ผูสอนจดัใหกับกลุมตัวอยางมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 2. นวัตกรรมการจัดการเรยีนรู (แผนการจดักิจกรรม/สื่อ+คูมือ) ผลการประเมินคณุภาพอยูในระดับ
มาก ( = 3.94) พบวา มีการจัดทํานวัตกรรมการจดัการเรียนรู มีองคประกอบ รูปแบบ เปนไปตามที่กําหนด มี
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ทั้งสื่อ ICT ประดิษฐจากวัสดุตางๆ เชน สื่อบัตรคํา บัตรภาพ บัตรคําศัพท เปนตน โดยคิดอยางสรางสรรคและ
นําไปบูรณาการตอยอดอยางมปีระสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของ Kwangmuang. (2018) ที่วาการคิดริเริม่
(originality) พบวาผูเรียนมีความสามารถในการสรางแนวคิดซึ่งมลีกัษณะเปนความคิดแปลกใหมตากตางจาก
ความคิดธรรมดา การคดิออกแบบส่ิงใหมโดยไมซ้ํา ดังตัวอยางขอความจากการสัมภาษณเชิงประจักษและ
วิเคราะหโปรโตคอลพบวา “ถาใหผมสรางนวัตกรรมการเรยีนรู ผมกจ็ะดูวานักเรียนชอบอะไร และมีอะไรบางมี่
ยังไมมีคนทํา เพราะคดิวาไมอยากซ้ํากับใครครับ” ทํานวัตกรรมใหมๆ  คะ เพื่อท่ีจะใหผูเรียนเกิดความสนใจ เชน 
อยากทําเกมที่เรยีนแลวไดทั้งความรูและความสนุกสนาน”สําหรบัครูคืนถิ่นนั้นควรมีการเขียนรายละเอียด
เกี่ยวกับนวัตกรรมใหเห็นท่ีมาและท่ีไปไดชัดเจน พรอมทั้งมีการเขียนคูมือการใชงานส่ือนวัตกรรม เพือ่ใหเกิดการ
เรียนรูไดจากตัวนักเรียนและคณุครูที่ใชงาน พรอมท้ังยังประโยชนตอนักเรียนเอง 
 3. รายงานโครงการพัฒนาผูเรียนโดยความรวมมือของชุมชนผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก 
( = 3.97) พบวา มีการจัดทํารายงานโครงการพัฒนาผูเรยีนโดยความรวมมือของชุมชน ดังตอไปนี้ โครงการคัด 
(CUT) แยกขยะ โครงการเด็กไทยมีจิตอาสา โครงการการทํากลวยฉาบ โครงการภาษาอังกฤษนารูสูชุมชนแหง
ความพอเพียง โครงการมัคคุเทศกนอยรอยรักษทองถิ่น โครงการภาษาถ่ินในหมูบานยางโองน้ําวิทยาคม ฯลฯ  
ครูทุกทานมีการจัดทําโครงการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนของตนเอง มีการเขียนรายงานครบถวนตาม
องคประกอบของโครงการ พรอมทั้งรายงานผลตามวัตถุประสงค และผลที่ไดเกิดข้ึนกับครู นักเรยีน และ
ประชาชนในชุมชน แตในบางโครงยังมีเขียนการรายงานท่ีไมชัดเจนเทาที่ควร ควรปรับวิธีการเขียนรายงานให
สอดคลองตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อาจจะนําขอมูลทางสถิติมาวิเคราะหเพื่อใหเกิดผลที่ชัดเจนและนาเช่ือถือ 
สอดคลองกับงานวิจัยท่ี Phuangsomjit. (2017) กลาวไววา สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปน
ความจําเปนและเปนประโยชนตอทั้งฝายโรงเรียนและชุมชน โดยฝายโรงเรยีนควรถือเปนหนาท่ีหลักประการหนึ่ง 
และควรเปนฝายรุกเขาหาชุมชนมากกวาการเปนฝายตั้งรบั สําหรับกระบวนการพัฒนาความสมัพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ผูรับผิดชอบสามารถปรับประยุกตไดตามความเหมาะสมอาจใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA เปนกรอบในการดําเนินการก็ได และสําหรับแนวทางการสรางความสัมพันธมี 2 แนวทางหลักคอื 1)การ
สรางความสัมพันธโดยตรง จําแนกออกเปน 2 ลักษณะคือ การนําโรงเรียนออกสูชุมชนกับการนําชุมชนมาสู
โรงเรียน 2)การสรางความสมัพันธโดยออม ซึ่งกระบวนการท้ังหมดเปนการพัฒนาคุณภาพาการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไดดยีิง่ขึ้น  

 4. PLC และเขียน Log Book ผลการประเมินคณุภาพอยูในระดับมาก ( = 4.25) พบวา มีการจัด
กิจกรรม PLC และลงบันทึก Log Book ผูอํานวยการสถานศึกษาลงนามครบท้ัง 3 ครั้ง ครบถวนทุกประเด็น
ตามท่ีกําหนด และเขียนรายละเอียดของกิจกรรมไดดี มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง แตมีคณุครูบางทานหรือ
บางโรงเรียนยังไมไดดาํเนินการในเรื่องของ PLC มาก เนื่องจากพ่ึงไปอบรมเกี่ยวกับ PLC และมคีวามเขาใจนอย 
จึงยังไมมีการถายทอดเรื่องของ PLC จากผูอบรมมาถายทอดสูครูที่โรงเรียน และยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ใน
สวนของการ PLC อาจมีการเพิ่มรายละเอียดขอมลูการวางแผนการนําผลท่ีไดไปใชอยางเปนรูปธรรมตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับกระบวนการตามคูมอืการอบรมคณะกรรมการขับเคลือ่นกระบวนการ PLC (Professional 
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Learning Community) “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ
Education, Ministry. (2017, p.24) กลาวไววา PLC เปนการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทําและรวมเรียนรู
รวมกันของครู ผูบรหิาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ที่มีวสิัยทัศน 
คุณคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีมเรียนรูที่ครูเปนผูนํารวมกัน และผูบรหิารแบบ
ผูดูแล สนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนน 

ความสําเร็จหรือประสิทธิผลของ ผูเรยีนเปนสาํคัญ และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน 
 5. รายงานการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative) ในชวงกอน ระหวาง และหลังการพัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพอยูในระดับมาก ( = 4.13) พบวา มีการเขียนรายงานการเปลีย่นแปลงตนเองครบถวนตามที่
กาํหนดทั้งในชวงกอน ระหวาง และหลังการพัฒนาอยางเปนระบบ ทําใหครูมีการพัฒนาตนเอง มุงมั่นในการ
พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ และตั้งใจสรางนักเรียน เกง ดี มีสุข สอดคลองกับผลการวิจัยของ Poohongthong. 

(2017) ที่วา การเรียนรูสูการเปลีย่นแปลงเปนหน่ึงในทฤษฏีที่สนับสนุนใหสามารถบรรลุวตัถุประสงคไดและยัง
ชวยใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอื่นๆ อีกหลายประการอันมีความสําคัญตอชีวิตการเรียน การทํางานและการ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคณุคา มคีวามหมาย มีความสุข เพราะฉะนั้น การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรม บรรยากาศหรือวิธีการตางๆ ที่มีความหลากหลายท่ีทรงพลังและ
สรางสรรคตามขั้นตอน 3 ประการไดแก 1) ภาวะที่ทําใหสับสน 2) การสะทอนเชิงวิพากษ 3) การเปลีย่นแปลง
การใหความหมายตอความคิด ซึ่งคุณประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงการจดัการเรียนการสอนของผูสอน
จักกอใหเกิดผลลัพธที่ดตีอท้ังตัวผูเรียน ผูสอนและชุมชนการเรยีนรูเชิงวิชาชีพ ซึ่งจะขับเคลื่อนใหการศึกษาของ
ไทยมีความหมายมากข้ึนและเปนไปตามเปาประสงคของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยในการนําผลการวิจยัไปใช 

     ควรพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในเรื่อง การเขียนนําเสนอขอมูลผลการ ดําเนินงานโครงการ เชน 
การวิเคราะหผลของผูเรียนหลังจากเขารวมโครงการ การวเิคราะหผลและการ เขียนรายงานผลการจัดโครงการ
ยังไมตรงตามวัตถุประสงค  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
             1. ควรศึกษาเปรียบเทยีบผลการปฏิบตัิงานของครูในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นกับครูที่
เขามาในระบบราชการปกต ิ

  2. ควรศึกษาการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อความเปนเลิศของครูในโครงการผลติครูเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น 
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