
413 
 

 

แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ประจักสนิ บึงมุม1 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็น
กฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ ให้ความส าคัญต่อครู อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยก าหนดไว้ในหมวด 7 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเ ป็นวิชาชีพช้ันสูงเป็น
พระราชบัญญัติฉบับแรกของประเทศไทยที่ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดแนวทางการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเน้นความส าคัญของความรู้คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามเหมาะสม การจัดการศึกษายุคใหม่ จึงต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 
เพราะครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ หากครูมีคุณภาพและศักยภาพสูง จะท าให้การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระบวนการเรียนรู้บังเกิดผล ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (มาตรา 8) และอ านาจหน้าที่ของคุรุสภา (มาตรา 9) ต้องการ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสมกับเป็นวิชาชีพช้ันสู ง โดยก าหนดให้คุรุ
สภามีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรา 9 (1) สนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรา 9 (5) รวมทั้งก าหนดระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพและจัดให้มีการประเมินระดับคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และความช านาญการตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพ มาตรา 49  ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมืองทั้งนี้เพราะครู
ต้องรับหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในสังคมให้มีความเจริญงอกงาม จนบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะใช้ความรู้
ความสามารถของตนเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ดังนั้นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากที่สุด จึงเป็นงานที่
นักวิชาการศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษาจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา    
แนวทางการพฒันาครูผู้สอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ความหมายของแนวทางการพัฒนาครูผู้สอน 
  ครูเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูจึงควรได้รับการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน จึงมีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลักและทฤษฎี การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและปรับเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ 
(Understanding) ทักษะในการท างาน (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ให้เอื้ออ านวยต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
ความสามารถ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนไว้ ดังนี้ 
 
 
1ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองเรือ จังหวัดก าแพงเพชร 
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  วรัชยา วิเวก (2551, หน้า 13) ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาครูผู้สอน หมายถึง กระบวนการที่
สร้างเสริมเพิ่มพูนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร ในด้านความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ตลอดจนการให้แนวคิดใหม่ในการปฏิบัติงานโดยมี จุดมุ่งหมายให้บุคลากรมี
คุณภาพที่ดีขึ้น และมีผลสะท้อนท าให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  สมบูรณ์ ภู่ระหงษ์ (2551, หน้า 9) ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาครูผู้สอน หมายถึง แนวปฏิบัติใน
การพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการท างานให้ดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน
อันจะมีผลให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 สุรเชษฐ์ สร้อยสวิง (2552, หน้า 42) ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาครูผู้สอน หมายถึง การที่บุคคลใน
องค์การสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ ในตนเอง ให้มีขีดความสามารถให้สูงขึ้น มีทักษะ ความคิด 
เจตคติและความช านาญ รู้จักการที่จะท าให้ตนเองสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและเพิ่มพูน เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ 
(Capacity) ตลอดจนคุณธรรม ค่านิยม และเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง และประโยชน์ต่อหน่วยงานสังคม ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 จากแนวคิดและความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนว่า หมายถึง 
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่จะมุ่งพัฒนาความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น และมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทางที่ดีและมีความคิดที่จะปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 
 หลักการพัฒนาครูผู้สอน    
  หลักการพัฒนาโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคคล ความครอบคลุมความต่อเนื่องสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาครูหรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ได้ ดังที่  ส านักงานพัฒนาและส่งเสริม
วิชาชีพ (2548, หน้า 17) ได้กล่าวถึง หลักการในการพัฒนาครูสู่มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไว้ดังน้ี 
  การปฏิรูปการศึกษามีเป้าหมายที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ โดยมี
ครูเป็นบุคลากรหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และพัฒนาอย่างรอบด้าน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 8 ให้คุรุสภา ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ ในมาตรา 9 ( 5 ) ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมาตร 25 (4) ก าหนดให้
มีการส่งเสริมยกย่องและพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคุรุสภา โดยครู
ที่มีความเป็นวิชาชีพ จะต้องมีลักษณะ หรือวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หน้า 48) ได้กล่าวถึง การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อด าเนินการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนนั้นมีหลักในการด าเนินการดังนี้ 
   1. บุคลากรทุกคนต้องเกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการใน
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะการลงมือ
ปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันในทุกระดับ 
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   2. การพัฒนาบุคลากรต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพจริงและต้อง
พัฒนาให้สัมพันธ์กับงานในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการได้จริง 
   3. การท าให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทั้งประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้เรียน บุคลากรอื่นๆ และประเทศชาติ จะเป็นแรงจูงใจจากภายในให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครูผู้สอน ควรมีหลักการที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ครู ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นครอบคลุมทุกด้าน มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
หน้าท่ีของครู สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการได้จริง และผลการพัฒนาต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีตัวผู้เรียน 
 การพัฒนาครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี
สาระส าคัญทั้งสิ้น 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา เป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นหัวใจของ
การปฏิบัติการศึกษา และหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากล่าวถึงระบบและกระบวนการผลิต
และพัฒนาครู ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งทุกหมวดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน โดยเฉพาะหมวด 1 มาตรา 6 ได้ให้หลักการและกรอบแนวคิด แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทย
พัฒนา เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บนฐานกรอบความคิดของพระราชบัญญัติ นั่นคือ คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง และคนมีความสุข 
  มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบัน
ที่ท าหน้าท่ีผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
  มาตรา 53 ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า คุรุสภา มีอ านาจหน้าที่ก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติ ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาให้ครู ผู้บริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
  กล่าวโดยสรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ให้ความส าคัญของการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดหลักการให้มีการพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง รัฐ
พึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอในการ
บริหารงานบุคคล ยึดหลักการกระจายอ านาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ที่กฎหมาย
ก าหนด 
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  การพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู     
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังมาตรา 8 และมาตรา 9 คุรุสภามีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ ประสานส่งเสริม
การศึกษาและ การวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ และมาตรา 49 และมาตรา 50 ให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐาน 
วิชาชีพ ประกอบด้วย (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2549, หน้า 168-175) 
   1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
    1.1 มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ  เทียบเท่าหรือ
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
    1.2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
   2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ดังนี ้
    2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
    2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน 
    2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
    2.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
    2.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
    2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
    2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
    2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
    2.9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
    2.10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง สร้างสรรค์ 
    2.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
    2.12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
   3. มาตรฐานการปฏิบัติตน ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้ 
    3.1 ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
    3.2 ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ 
    3.3 ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



417 
 

 

    3.4 ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
    3.5 ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท้ังกาย วาจา และจิตใจ 
    3.6 ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
    3.7 ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์
จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
    3.8 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
    3.9 พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมศาสนา ภูมิ
ปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
  กล่าวโดยสรุป พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์ ที่จะ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติและด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 แนวทางการพัฒนาครูผู้สอน 
  แนวทางการพัฒนาครูผู้สอน เป็นแนวทางที่ท าให้ครูผู้สอนมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นหรือขึ้น 
ด้วยวิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาครู จากนักวิชาการและ
หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ค่อนข้างจะมีความหลากหลาย ซึ่งข้าพเจ้าได้สังเคราะห์และบูรณาการแนวทางและ
กระบวนการพัฒนาครูผู้สอนของนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า มีขั้นตอนการด าเนินการ ที่ส าคัญ ได้ 5 
ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การหาความจ าเป็นการพัฒนาครูผู้สอน 
  จากการศึกษาการหาความจ าเป็นในการพัฒนาครูของนักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้สังเคราะห์ และบูรณาการ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
ครูผู้สอน ดังนี้ 
   1. การส ารวจความต้องการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอน 
   2. การวิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องการให้พัฒนา 
   3. การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพครูผู้สอน 
   4. การประเมินคุณภาพและมาตรฐานครูผู้สอน 
   5. การจัดครูรับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็น 
  กล่าวโดยสรุป การหาความจ าเป็นการพัฒนาครูผู้สอน หมายถึง การด าเนินการเพื่อหาความจ าเป็น
ในการพัฒนาครู โดยโรงเรียนส ารวจความต้องการพัฒนาครู วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องการให้พัฒนา ศึกษา
วิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพครู ประเมินคุณภาพและมาตรฐานครู  
และจัดครูเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็น 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการพัฒนาครูผู้สอน 
  จากการศึกษาแนวคิด หลักการของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าน ามา
สังเคราะห์และบูรณาการ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาครูผู้สอน ได้ดังนี้ 
   1. การก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องตอบสนองความต้องการพัฒนาครูผู้สอน 
   2. การก าหนดหลักสูตรเนื้อหาเหมาะสมกับการพัฒนาครูผู้สอน 
   3. การก าหนดรูปแบบหรือวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาครูผู้สอน 
   4. การก าหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงาน 
   5. การก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน 
   6. การก าหนดงบประมาณ 
   7. การก าหนดสถานท่ีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาครูผู้สอน 
  กล่าวโดยสรุป การวางแผนการพัฒนาครูผู้สอน หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
ตอบสนองความต้องการพัฒนาครู การก าหนดหลักสูตรเนื้อหาเหมาะสมกับการพัฒนาครูผู้สอนการก าหนดรูปแบบ
หรือวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาครูผู้สอน การก าหนดผู้รับผิดชอบตามแผนงานการก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน 
การก าหนดงบประมาณ และการก าหนดสถานท่ีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาครูผู้สอน 
ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการพัฒนาครูผู้สอน 
  เมื่อมีการวางแผนแล้ว ขั้นตอนที่ส าคัญต่อจากการวางแผนคือการด าเนินการตามแผนหรือปฏิบัติ
กิจกรรมการพัฒนาตามแผน ด้วยวิธีการหรือรูปแบบท่ีก าหนด ซึ่งนักวิชาการและหน่วยงานได้กล่าวไว้ ดังน้ี 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : จ-ช) เสนอข้อค้นพบที่
ส าคัญจากการศึกษารูปแบบวิธีการพัฒนาครู จากรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1. จัดการอบรม ประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาท และข้อควรปฏิบัติในการ
พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวในการปฏิรูปการศึกษาตามที่ระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ 
   2. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนวในการด าเนินงานปฏิรูป โดยเพิ่มเข้าไปในระเบียบวาระการ
ประชุมรายเดือน 
                3. สนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองของคณะครู อาจารย์ โดยจัดมุมวิชาการให้โดยเฉพาะและ
จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ มาไว้ให้ครูศึกษาค้นคว้า รวมทั้งจัดบริการให้ครูได้ร่วมรับฟังข้อมูล ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
อินเทอร์เน็ต วีดิโอ และส่งเสริมครูในการลาไปศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศ 
   4. เปิดโอกาสให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกันเองในโรงเรียนโดยเฉพาะครูที่เป็น
ครูต้นแบบหรือครูแห่งชาติ 
   5. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ มาให้
ความรู้และค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
   6. จัดให้มีการศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ เยี่ยมชมดูงานสถานศึกษาอื่นๆที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตน 
               7. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
   8. ปลุกจิตส านึกของการท างานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน โดยการจัดครูท างานร่วมกัน
เป็นทีม 
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   9. สนับสนุนให้ครูได้รับข่าวสารและความรู้จากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แนวใหม่ การพัฒนาท้ังระบบ กระบวนการท าวิจัยในช้ันเรียน การประเมินนักเรียนตามสภาพจริง 
   10. สนับสนุนให้เปิดห้องพิเศษส าหรับครู โดยตั้งช่ือแตกต่างกันไป เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึง 
วิธีการพัฒนาครูอาจมีหลายวิธี เช่น 
  1. การพัฒนาตนเองในระหว่างเป็นครูประจ าการครูทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักการใช้
เวลาว่าง และหาเวลาค้นคว้าหาความรู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการสอนของตนเองอยู่ตลอดเวลา ใช้แหล่ง
ความรู้ในห้องสมุดชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งความรู้สากลจากอินเตอร์เน็ต รัฐจะต้องจัดหาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เกื้อหนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ของครูและผู้เรียน เช่น การพัฒนาโดยระบบการฝึกอบรมทางไกล การจัดท าสื่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือทดสอบที่
ครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ในการพัฒนาตนเองครูอาจจะพัฒนาตนเองโดยล าพัง หรือจัดกลุ่ม
พัฒนาขึ้นระหว่างครูในหมวดวิชาเดียวกัน หรือจัดกลุ่มพัฒนาร่วมกับครูในโรงเรียนในเขตพื้นที่เดียวกันก็ได้ 
คณะกรรมการเขตการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษาอาจให้ใช้สถานท่ีหรอืให้ความสะดวกในรูปอื่น เพื่อให้ครู
ได้พัฒนาตนเองเป็นประจ า 
               2. การฝึกฝนกับครูพี่เลี้ยงหรือผู้เ ช่ียวชาญในระหว่างเป็นครูผู้มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูมาเป็นเวลานานน่าจะมีอยู่ในสถานศึกษาแต่ละแห่ง หรือมีอยู่ในเขตการศึกษา
เดียวกัน ครูเหล่านี้น่าจะเป็นครูพี่เลี้ยงให้แก่ครูรุ่นน้องได้ช่วยแนะน าการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ครูรุ่นน้องได้เรียนรู้
จากประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ ให้ครูรุ่นน้องเข้าฟังการจัดการเรียนการสอนของตนเอง หรือครูพี่เลี้ยงจะเข้าฟัง
การจัดการเรียนการสอนของครูรุ่นใหม่ และให้ค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการของครูใหม่ให้ดีขึ้นนอกจากนี้
คณะกรรมการเขตการศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการสรา้งเครือข่าย
การพัฒนาครูขึ้นระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับครู ผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นบุคคลในเขต การศึกษาหรือท้องถิ่นใกล้เคียง และเป็น
ผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศาสนา วัฒนธรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม หรือความรู้วิทยาการใหม่ ๆ เป็นต้น ผู้เช่ียวชาญเหล่านี้อาจเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักธุรกิจ 
นักบวช ศิลปินหรือข้าราชการในท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านน่าจะได้รับเชิญมาให้ความรู้แก่ครู และจัดเป็น
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ / ครูส าหรับการเรียนรู้ต่างๆ เช่น เครือข่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศาสนา และ
วัฒนธรรม ฯลฯ คณาจารย์ในสถานศึกษา โดยเฉพาะคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์ ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้เช่ียวชาญออกไปท าหน้าที่ฝึกอบรมครูในโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษานั้นจะนับผล การบริการวิชาการเป็นส่วนหนึ่งของภาระ
งานของคณาจารย์ในการประเมินผลประจ าปี 
   3. การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ครูที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมใน
สาขาวิชาการที่ต้องรับภาระหน้าที่เพิ่มเติมแต่ยังขาดความรู้และทักษะที่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับงานใหม่ ควรได้รับ
การฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา สมาคมมูลนิธิวิชาการวิชาชีพ สถาบันฝึกอบรมของภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
สถาบันฝึกอบรมหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
คณะกรรมการเขตการศึกษา ควรจัดท าแผนฝึกอบรมครูในความรับผดิชอบให้เหมาะสมกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ี และควรส ารวจความต้องการสาขาวิชาการหรือทักษะที่ครูต้องการได้รับการฝึกอบรม เพื่อ
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ประกอบการท าแผน โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนของครู และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
การศึกษาของผู้เรียน 
   4. การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คุณวุฒิของครูอาจมีผลต่อการศึกษาของผู้เรียน และต่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูผู้นั้นดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการเขตการศึกษาจะต้องจัดท าแผนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณวุฒิของครู โดยให้โอกาสศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นหลักการในการส่งเสริมให้ครูมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
    4.1 จัดให้ครูทุกคนมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี เพื่อมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ภายในระยะ 5 ปี 
    4.2 จัดให้ครูที่จะเป็นหัวหน้าหมวดวิชาในระดับมัธยมปลายต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อย
ระดับปริญญาโท 
    4.3 จัดให้ครูที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
    4.4 จัดให้ครูที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ศึกษาในหลักสูตรภาคค่ า หรือการศึกษา
ทางไกล โดยไม่ต้องลาศึกษา 
    4.5 ในการท าวิจัยวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือเอก ครูควรใช้ปัญหาจริงในการ
ปฏิบัติงานเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
  สุรเชษฐ์ สร้อยสวิง (2552, หน้า 53) ได้ศึกษาแนวทางหรือวิธีการในการพัฒนาตามความต้องการ
ของครู มี 6 แนวทางในการพัฒนาครู ดังนี้                                                                                              
   1.การฝึกอบรม เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่มี แบบแผนขั้นตอน โดยมุ่ งพัฒนาบุคลากรให้
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญประสบการณ์ การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การท างาน ตลอดจน การแก้ไขข้อขัดข้องในงานให้ส าเร็จลุล่วงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบ
และเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะต้องพยายามพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาตนเอง
เป็นการที่บุคคลสามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ความช านาญ และทักษะด้วยตนเอง เพื่อความก้าวหน้า โดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การอ่าน ฟัง พูด เขียน สังเกต ศึกษาเอกสาร ต ารา ทางวิชาการ และติดตามประเมินผลความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   3. การศึกษาดูงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา การด าเนินงานหรือปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีลักษณะของงานคล้ายคลึงกัน สามารถน าสิ่งที่ได้พบเห็นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน พัฒนาและปรับปรุง การเรียนการสอน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ 
   4. การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาบุคลากรให้เป็นสมาชิกที่ดีแก่สังคม ซึ่งการด าเนินงานจะมี
ประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาเพื่อให้เกิดการยอมรับและร่วมกันพัฒนาการท างานเป็นทีมไปสู่ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทีมงานการวางแผน แก้ไขปัญหาในการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือมีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
   5. การนิเทศภายใน การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญในการ
ให้บุคลาการเกิดความร่วมมือ เพื่อช่วยกันให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก นั่นคือ การพัฒนา
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ผู้เรียนในทุกๆ ด้านโดยมีกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบมีการบริหารงานรวมวิธีการและเทคนิคการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียน 
   6. การศึกษาต่อ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะการท างานและเพิ่มวุฒิการศึกษา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างก าลังใจ
และสร้างความมั่นใจในการท างานให้แก่บุคลากร 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการพัฒนาครูผู้สอน 
  การประเมินผลการพัฒนาครู เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบุคลากรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่ จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ ทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
บุคลากรได้ผล ได้มาตรฐานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการประเมินผลนั้น ควรจัดท าขึ้นอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
  จากการศึกษาแนวคิด หลักการของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าน ามา
สังเคราะห์และบูรณาการ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาครูผู้สอน ดังนี้ 
   1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาครูผู้สอน 
   2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน ตัวช้ีวัดในการประเมินครูผู้สอน 
   3. คณะกรรมการประเมินผลระหว่างด าเนินการพัฒนาครูผู้สอน 
   4. คณะกรรมการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาครูผู้สอน 
   5. คณะกรรมการประเมินผลหลังจากครูกลับไปท างานระยะหนึ่ง 
   6. คณะกรรมการรายงานผลการพัฒนาครูผู้สอน 
  กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการพัฒนาครูผู้สอน หมายถึง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนาครูผู้สอน คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน ตัวช้ีวัดในการประเมินครูผู้สอนคณะกรรมการประเมินผล
ระหว่างด าเนินการพัฒนา หลังเสร็จสิ้นการพัฒนา หลังจากครูกลับไปท างานระยะหนึ่ง และคณะกรรมการรายงาน
ผลการพัฒนาครูผู้สอน 
 ขั้นตอนท่ี 5 การน าผลการพัฒนาไปใช้ 
  จากการศึกษาแนวคิด หลักการของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าน ามา
สังเคราะห์และบูรณาการ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาครูผู้สอน ได้ดังนี้ 
   1. การน าผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนการสอน 
   2. การน าผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
   3. การน าผลการพัฒนาเพื่อประกอบการให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน 
   4. การน าผลการพัฒนาเพื่อประกอบการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ และเลื่อนเงินเดือน
ครูผู้สอน 
   5. การน าผลการพัฒนาไปใช้เสริมแรงและเผยแพร่ผลงาน 
  กล่าวโดยสรุป การน าผลการพัฒนาไปใช้ หมายถึง การน าผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้และ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การน าผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การน าผล
การพัฒนาเพื่อประกอบการให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติครูเพื่อประกอบการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ เลื่อน
เงินเดือนครูผู้สอน  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการท า
สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับครูและจัดหาคู่มือครูและเอกสารประกอบหลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้ครูได้ศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ควรส่งเสริม และให้ความรู้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. สถานศึกษาควรจัดให้ครูศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ ให้ก าลังใจและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการผลิตสื่อให้กับครูผู้สอน 
 4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ควรส่งเสริมและให้ความรู้ ความเข้าใจกับครูผู้สอน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 5. ครูควรมีการประเมินผลตามสภาพจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฯ ควรด าเนินการส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้ในการท า
วิจัยในช้ันเรียนกับครู 
บทสรุป 
 จากนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมดที่กล่าวมา ท าให้ทราบว่าการพัฒนาครูนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า  ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของครู 
คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างแท้จริง สมบูรณ์ทั้งจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม การ
พัฒนาตนของครูก็เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถอย่างครูมืออาชีพ เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาของชาติ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ครูดีอยู่ในอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยการส่งเสริมให้มีขวัญและก าลังใจ 
ในเรื่องการเลื่อนต าแหน่ง เงินเดือน ค่าตอบแทนและวิทยฐานะ ให้เหมาะสมกับฐานะทางสังคม และวิชาชีพ 
 ดังนั้นสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการพัฒนาครู สนับสนุนงบประมาณ และด าเนินการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการตามข้อเสนอต่างๆ ท่ีกล่าวมาเพื่อส่งผลให้ครูมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และท า
ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  การพัฒนาครูเป็นกระบวนการที่จะท าให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
เพื่อให้ครูได้เป็นผู้ที่มีความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในที่สุด 
 จากการศึกษาแนวคิด หลักการของหน่วยงานและนักวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้า สามารถสรุปเป็น
เนื้อหา 4 ด้าน สามารถสังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาครูของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
  1. ควรพัฒนาครูด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร แนวทางการพัฒนา คือ มีการวางแผนการจัด
ประชุม สัมมนาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านหลักสูตร
และการใช้หลักสูตรจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบการน า
หลักสูตรไปใช้และ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
  2. ควรพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา สถานศึกษามีการจัดประชุมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนหาแนวทางการใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ และจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และส่งเสริมให้ครูท าผลงานทางวิชาการและ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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  3. ควรพัฒนาครูด้านการจัดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนา มีการจัดประชุมวางแผน 
ช้ีแจงส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนหนังสือ วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ 
ผลงานวิชาการ และมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้อย่างต่อเนื่อง 
  4. ควรพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล แนวทางการพัฒนา ประชุมสัมมนาวางแผนช้ีแจง
ส ารวจ ปริมาณ ความต้องในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลสถานศึกษาหรือส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้กับครูเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในแต่ละปีการศึกษา 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
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