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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูของ
ขาราชการครูทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ดวยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
(Mixed Methods Research)ประกอบดวยการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะหคุณลักษณะความ
เปนครู สควค. ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลัก ษณะความเปนครู สควค. ขั้นที่ 3 การ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. มีก ารทดสอบกอน
และหลังการทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้นกับกลุมทดลอง จํานวน 60 คน และใชรูปแบบปกติกับกลุม
ควบคุม จํานวน 60 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) คูมือการใชรูปแบบ 2) แบบประเมิน
คุณลักษณะความเปนครู สควค. และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชรูปแบบ
ผลการวิจัยพบวา
1. คุ ณลั ก ษณะความเป น ครู สควค. ที่ จํา เป น ต อ งเสริ ม สร างให กั บครู สควค. คื อ
1) ความสามารถในด า นการคิ ด ประกอบด วย ความคิ ด สร า งสรรค แ ละความคิ ดอย า งมี เ หตุ ผ ล
2) ความสามารถในด า นการแสดงออก ประกอบด ว ย ความเป น ครู ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง
มนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร
2. ผลการพัฒนาไดรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.(A-STAR Model)
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การศึกษาความตองการจําเปนในโรงเรียน (Assessment of Needs : A)
ขั้นที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing Experience : S) ขั้นที่ 3 การประชุมกลุ ม (Team Discussion : T)
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการเสริมสรางความเปนครู (Action : A) และขั้นที่ 5 การสะทอนผลการปฏิบัติงาน
(Reflection : R)
*
**
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3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. พบวา
3.1 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครู สควค.หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวา
กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และกลุ ม ทดลองมี เ ป า หมายในการพั ฒ นา
คุณลักษณะความเปนครู ที่ชัดเจนและสอดคลองกับความตองการของครู สควค.
3.2 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และครูมีความมัน่ ใจในการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูภายใตการไดรับ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
3.3 ครู สควค. กลุมทดลองมีความพอใจตอรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปน
ครู สควค. ระดั บมาก และครู มีความกระตื อ รื อล น ที่ ไดล งมื อปฏิ บัติ จริ งเพื่ อ พั ฒนาโครงการผ า น
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ
3.4 ภายหลั งการใช รูปแบบในเดื อ นที่ 1 เดื อ นที่ 2 และเดื อ นที่ 3 ครู สควค. มี
พัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครูเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และมีการใหความชวยเหลือสนับสนุน
ใหคําปรึกษา นิเทศและติดตามผลการดําเนินงานโครงการในโรงเรียน
Abstract
The purposes of this research was to develop a model that enhances teachers’
characteristics in the scholarship project of the Promotion of Science and Mathematics Talented
teachers by research and development (R & D) with mixed methods research included 3 steps
1) analyzing the teachers’ characteristics 2) developing a model that enhances teachers’
characteristics and 3) finding the effectiveness of the model using the pretest-posttest control group
design in which the experimental group of 60 teachers using the model while the control group of
60 teachers using the conventional model. The instruments used in the study included 1) the model
manual 2) the assessment form of teachers’ characteristics and 3) the assessment form of
satisfaction from the usage of the model.
The results of the research were:
1. The characteristics of government teachers in the scholarship project of the Promotion
of Science and Mathematics Talented teachers needed to be enhanced were 1) ability of thinking
included creative thinking and logical thinking 2) ability of expression included communication
skills,human relationship and leaderships.
2. The learning procedure for government teachers in the scholarship project of the
Promotion of Science and Mathematics Talented teachers that was achieved from the model

development (A-STAR Model) consisted of 5 steps namely : 1) Assessment of Needs : A 2) Sharing
Experience : S 3) Team Discussion : T 4) Action : A and 5) Reflection : R.
3. The study results of the effectiveness of the model were :
3.1 The statistical significance of overall average level of teacher’s characteristics for the
experimental group was .05 higher than that before the test of and the control group. The sample was
revealed that the experimental group had a clear intention to attend the training which they found
suitable and relevant to their needs.
3.2 The statistical significance of overall relevant average level of teacher’s
characteristics after the implement was .05 higher than that before the implement of A-STAR
model. And teachers had the confidence in the development of teachers’ characteristics under an
advice of an expert.
3.3 The level of satisfaction from the model to enhance teachers’ characteristics among
the experimental group was high. Teachers had started to learn by themselves and they were
enthusiastic to participate in the cooperative learning method.
3.4 The talented science and mathematics teachers in the scholarship project presented
continuous improvement in their teachers’ characteristics after the first, the second and the third
months. And, there were strong supports for the continuity of the project included coaching,
supervising and monitoring the achievement of the proceeding projects in the school.
บทนํา
สถาบันฝกหัดครูมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตครู โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต นักศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิต นักศึกษาครูใหเปนผูที่มีคุณลักษณะที่ดีและเปนผูที่มีความ
รอบรูในวิทยาการดานตาง ๆ กลาวคือ รูดีในเรื่องที่จะสอนมีศาสตรการถายทอดความรูซึ่งเปนศาสตร
สําคัญที่ควรไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นสําหรับความเปนครู สควค. การสรางคุณลักษณะความเปนครูที่ดี
จึงเริ่ มจากการสร างความศรัทธาต อ อาชีพครู พั ฒนาครู ใหมีจิตวิ ญญาณแห งความเปน ครูที่แ ทจริ ง
รูบทบาทและหนาที่ครูผูที่เปยมไปดวยเมตตา รูจัก และเขาใจผูเรียน ตลอดจนมีบุคลิก ภาพที่จูงใจให
ผูเรียนเชื่อถือและเคารพศรัทธา (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2537 : 1-8) และตามหลักเกณฑมาตรฐาน
ความรูและสมรรถนะของผูที่จะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุค ลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกําหนดสาระวิชาความเปนครูเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูไวอยางชัดเจน ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นไดวา ผูที่จะประกอบวิชาชีพครู
จําเปนตองไดรับการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูใหสมบูรณและควรตระหนักตนเองอยู

เสมอวาเปนผูที่ไดรับการมอบหมายภารกิจอันใหญหลวง ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมีคุณภาพ
สําหรับการผลิตบัณฑิตครูนั้น พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดไวใน
มาตรา 44 (ก) วา นักศึกษาสายครูที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ตอ งมีความรูแ ละทักษะความสามารถ
ตามหลักสูตรโดยเฉพาะ “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู” และคุรุสภาไดกําหนดมาตรฐานการผลิต
บัณฑิ ตครูวา “หน วยการผลิ ตบั ณฑิ ตครูต องมี ระบบการจัดการกิจกรรมเสริมความเป นครูมืออาชีพ ทั้ งนี้
นักศึกษาตองผานกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป นครู โดยมีหลักสูตร คูมือการจั ดกิจกรรมที่ชัดเจนมี
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง” ดังนั้น จะเห็นไดวาในการผลิตครูตามความตองการของสังคมไทย
ยุคปจจุบัน ตองมุงเนนการผลิตครูที่มีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง
กับจุดเนนของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับแกไข พ.ศ. 2545 ที่ตองการพัฒนาผูเ รียนใหมี
คุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรมหรืออาจกลาวไดวาตองมีการผลิตครูดีและครูเกงนั่นเอง
การดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(สควค.) เปนการผลิตครูที่เนนทั้งคุณภาพทางวิชาการและคุณลั กษณะความเป นครูที่ดี จึงได กําหนด
รูปแบบ การผลิตครูระบบ 4 + 1 ป กลาวคือ ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เพื่อ เข าศึ ก ษาหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตร บัณ ฑิ ต ที่ ค ณะวิทยาศาสตร เป นเวลา 4 ป และศึ กษาหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในคณะครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตรเปนเวลา 1 ป เพื่อใหมีความ
พรอมทั้งดานเนื้อหาวิชาการอยางเขมและวิชาชีพครูวิทยาศาสตรกอนเขาสูการประกอบวิชาชีพครูและ
ตลอดเวลาการดําเนินโครงการ สควค.นับตั้งแต ปพ.ศ 2539 ถึง พ.ศ 2551 สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดมีการติดตามประเมินผลคุณภาพของบัณฑิต สควค. ในดาน
คุณลักษณะความเปนครูดวยกัน 3 ครั้ง ผลการประเมิน มีรายละเอียดสรุป เปน 3 ดาน คือ
1) ดานหลั กสู ตรการผลิตครูรูปแบบ 4+1 ป พบวา มีจุดอ อนของหลักสู ตรคือขาดความ
เชื่อมโยงและบูรณาการกันระหวางวิทยาศาสตรและศึกษาศาสตร โดยชวงเวลาในการฝกประสบการณดาน
วิชาชีพครูในคณะศึกษาศาสตรมีคอนขางนอยในการบมเพาะความเปนครูที่สมบูรณ
2) ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนมีความยากในการปรับตัวและการเขารวมกิจกรรมที่แตกตางกัน
ระหวางวิทยาศาสตรกับศึกษาศาสตร
3) ดานผูสําเร็จการศึกษา พบวา ครู สควค. มีความมั่นใจในเนื้อหาวิชาเพราะครู สควค.มีความ
แมนในเนื้อหาวิทยาศาสตร แตยังขาดประสบการณการสอนและการใชจิตวิทยาการสอนโดย สวนใหญใช
วิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดอารมณขันและเครงเครียดเวลาสอนและในดานการปฏิบัติงานในโรงเรียน
พบวา ครู สควค. มักมีปญหาในดานการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานที่มีความตางวัยกันมากจนทําให
เกิดชองวางของการทํางาน ขาดความเสียสละและจิตอาสาที่จะทํางานดวยความทุมเทตอการทํางาน
4) ดานความคาดหวังของสังคมที่มีตอครู สควค. พบวา ครู สควค. ถูกคาดหวั งจากสังคม
คอนขางมาก โดยโรงเรียนมีความตองการที่จะไดครู สควค. เขาไปบรรจุในโรงเรียนเพื่อเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนไดเปนอยางดี สมดังเจตนารมณ
ของโครงการ สควค. ที่จะสรางผูนําทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนตาง ๆ แตละ
เขตพื้นที่ ซึ่งถือวาเปนโครงการที่ดี เปนสวนหนึ่งของการแกปญหาความขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
จากผลการประเมิ น และความคาดหวั ง ต อ คุ ณลั ก ษณะความเป น ครู ที่กํ า หนดดัง กล าว
ขางตน จะเห็นไดชัดเจนวา บัณฑิตจากโครงการ สควค. ควรไดรับปลูกฝงเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปน ครู ที่ดี ในดานมนุษยสั มพั นธ ความเสียสละอุทิศตน ความอดทน รั บผิ ดชอบและเปนผูนํ า
เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพครู สควค. ใหมีคุณภาพและความสามารถสูงที่จะเปนผูนําทาง
การศึ ก ษาวิ ทยาศาสตร แ ละคณิตศาสตรให กับ เขตพื้น ที่ตาง ๆ ได อ ยา งเต็ มภาคภูมิ ดังนั้ น เพื่อ ให
ขาราชการครู สควค.ไดมี คุ ณ ลั ก ษณะความเป นครู วิทยาศาสตร ที่ดี ตามแบบแผนของการพั ฒ นา
คุณลั กษณะความเป นครู อยางเป นระบบ ผู วิจัยจึ งมี ค วามสนใจที่ จะทํ าการศึกษาพั ฒนารู ปแบบการ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูใหกับขาราชการครู สควค. เพื่อใหครู สควค.ในเขตพื้นที่ตาง ๆ ได
พั ฒ นาเสริ ม ศั ก ยภาพด านคุ ณลั กษณะความเป น ครู วิท ยาศาสตร ที่ ดี อั น เป น การพั ฒนาสมรรถนะ
ความสามารถของครู สควค. ใหเปนไปตามความคาดหวังของโครงการ สควค. อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
3.1 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครู ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูกอนและหลังการใชรูปแบบ
3.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู สควค. ที่มีตอการใชรูปแบบ
3.4 เพื่อศึกษาพัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครู ภายหลังการใชรูปแบบผานไป
เปนระยะ ๆ ชวงละ 1 เดือน เปนเวลา 3 เดือน
กรอบแนวคิดทฤษฏีการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. ประกอบดวยแนวคิดทฤษฏีที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู ไดแก แนวคิดในการวิเคราะหคุณลักษณะความเปน
ครู แนวคิดทฤษฏีที่ใชในการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู แนวคิดทฤษฏีในการสรางรูปแบบ
ดังสรุปเปนกรอบแนวคิดทฤษฏีการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดังนี้

สมมติฐานการวิจัย
1. ครู สควค. กลุมทดลองที่ใชรูปแบบมีคุณลักษณะความเปนครูสูงกวากลุมที่ไมใชรูปแบบ
2. ครู สควค. มีคุณลักษณะความเปนครูหลังการใชรูปแบบฯ สูงกวากอนการใชรูปแบบ
3. ครู สควค. มีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
ระดับมากขึ้นไป
4. ครู สควค. มีพัฒนาการดานคุณลักษณะความเปนครู ภายหลังการทดลองใชรูปแบบ
ผานไปในเดือนที่ 1, 2 และ 3
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 ตัวแปรทดลอง (Treatment Variable) ไดแก
1.1.1 รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูที่พัฒนาขึ้น
1.1.2 รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูแบบปกติ
1.2 ตัวแปรกลาง (Moderator Variable) ไดแก
1.2.1 ประสบการณการสอน แบงเปน ประสบการณการสอนไมเกิน 5 ป และ
ประสบการณการสอนมากกวา 5 ป ขึ้นไป
1.2.2 ขนาดโรงเรียน แบงเปน ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ
2. ตัว แปรตาม (Dependent Variable) ได แก คุ ณลั กษณะความเปน ครู 2 ดาน คื อ
ความสามารถในดานการคิดและความสามารถในดานการแสดงออก ดังนี้
2.1 ความสามารถในดานการคิด ไดแก
2.1.1 ความคิดอยางมีเหตุผล
2.1.2 ความคิดสรางสรรค
2.2 ความสามารถในดานการแสดงออก ไดแก
2.2.1 ความเปนครูผูนํา
2.2.2 มนุษยสัมพันธ
2.2.3 ทักษะการสื่อสาร

ขอบเขตดานประชากร
1. ประชากร เปนขาราชการครู สควค. ทั่วประเทศ จํานวน 1,980 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครู สควค. จํานวน 120 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมแบบ
หลายขั้นตอน และแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 60 คน และกลุมควบคุม จํานวน 60 คน โดยกลุม
ทดลองใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.(A-STAR Model) และกลุมควบคุม
ใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูแบบปกติ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 3 ฉบับ ไดแก คูมือการใชรูปแบบ
แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูและแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอการใชรูปแบบ ซึ่ง
ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ประเมินความเที่ยงตรง ความเหมาะสมและความ
สอดคลอ งของเครื่อ งมือ ด วยการวิ เคราะห คาดัช นีความสอดคลอ ง ไดค าดัช นีความสอดคลอ งอยู
ระหวาง 0.80-1.00
วิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ดํ า เนิ น การในรู ป แบบการวิ จัย และพั ฒ นา(Research and
Development)โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Method Design) ดวยการศึกษาทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Method) เพื่อตอบคําถามการ
วิจัยใหมีความครอบคลุ มและเหมาะสม โดยใชแ บบแผนการวิจัยที่ ประยุ กตจากการวิจัยเชิงทดลอง
(True – Experimental Design) มีกลุมทดลอง 1 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุม และมีก ารทดสอบกอ น
และหลังการทดลอง (Pretest - Posttest Control Group design) (Creswell 2003 : 170) การดําเนินการ
ศึกษาวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู สควค.
การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษา วิ เคราะหแ นวคิด ทฤษฏี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลัก ษณะความเปนครูที่มีความจําเปนตองเสริมสรางใหกับครู สควค. โดย
ศึกษาสังเคราะหขอมูลตาง ๆ และศึกษาความตองการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ดวย
แบบสอบถาม โดยนําคุณลักษณะความเปนครูที่ไดมาศึกษาพฤติกรรมบงชี้และกําหนดเปนคํานิยาม
และองคประกอบตาง ๆ กอนทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครู สควค. โดยผานการตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมของการพัฒนา
คุณลักษณะความเปนครูโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ดวยวิธีการสัมภาษณ

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
1. พัฒนาและตรวจสอบโครงร างรูปแบบการเสริมสรางคุ ณลักษณะความเปนครู
สควค. โดยการศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร ตําราและงานวิ จัยที่ เกี่ย วขอ งเพื่ อสังเคราะหเ ป น
โครงรางรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. และตรวจสอบโครงรางรูปแบบการ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ที่พัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ จํานวน 5 คนดวยวิธีการประชุมสนทนากลุม(Focus Group)
2. สรางเครื่อ งมือ ประกอบการใชรู ปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
ประกอบด วย คูมือ การใช รูปแบบและเครื่ อ งมื อประเมิ น ประสิทธิ ผ ลของรู ปแบบ ประกอบด วย
แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู สควค. และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชรูปแบบ
การเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบและคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จํานวน 5 คน โดยตรวจสอบความสอดคลอ ง ความเที่ยงตรง ความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น กอนนํามาปรับปรุงใหมีความสมบูรณตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ
4. ทดลองใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. โดยการศึกษา
ทดลองนํารองกับขาราชการครู สควค.ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2552
โดยวิ ธีก ารสุมอยา งง า ยและเป นข า ราชการครู ทุน สควค.ที่ สมั ค รใจเข ารวมการพั ฒ นาเสริ มสรา ง
คุณลักษณะความเปนครู เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเสริมสรางคุณลัก ษณะความ
เปนครูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกอนนําไปทดลองใชจริง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของการใชรูปแบบ
การนํ ารู ป แบบการเสริ มสรา งคุ ณ ลั ก ษณะความเป น ครู สควค.ไปใช ทดลองกั บ
ขาราชการครูทุน สควค. จํานวน 120 คน (ซึ่งคัดเลือกจากประชากรที่เปนขาราชการครู สควค. จํานวน
1,980 คนและไดกลุมตัวอยางที่สมัครใจเขารวมโครงการ โดยผานการประเมินคุณลักษณะความเปน
ครูที่คุณลักษณะที่ไมแตกตางกัน) และถูกคัดเลือกเขากลุมทดลอง 60 คนและกลุมควบคุม 60 คน และ
ประเมินคุณลักษณะความเปนครูของทั้ง 2 กลุมทั้งในดานการคิดและการแสดงออก
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู ดังนี้
1) เปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครู สควค. กอนและหลังการใชรูปแบบ
2) เปรียบเทียบผลคุณลักษณะความเปนครู สควค. กลุมทดลองและกลุมควบคุม
3) ประเมินความพึงพอใจของขาราชการครู สควค.ที่มีตอการใชรูปแบบ
4) ประเมินผลพัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครู ของกลุมทดลองภายหลังการ
ใชรูปแบบผานไปในเดือนที่ 1,2 และ 3

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวมรวมขอมูล ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1.ขอมูลเบื้องตนกอนการใชรูปแบบ
ผูวิจัยดําเนิน การประเมิน คุ ณลั ก ษณะความเป น ครู ทั้ง ในกลุม ทดลองและกลุ ม
ควบคุม โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู
2. ขอมูลระหวางการทดลองใชรูปแบบ
ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.
กับขาราชการครูที่เ ปนกลุมตัวอยา ง โดยใชเวลาการทดลองตอเนื่ องรวม 4 วั น จํานวน 30 ชั่วโมง
ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2552 และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง จึงดําเนินการ
ประเมินวัดคุณลักษณะความเปนครูตามตัวแปรที่ศึกษา 5 คุณลักษณะ ไดแ ก ความคิดอยางมีเหตุผ ล
ความคิดสรา งสรรค มนุ ษยสัมพันธ ทั กษะการสื่อ สารและความเปน ผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยใช
เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของการใชรูปแบบ ไดแก แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู สควค.
แบบวัดความคิดอยางมีเหตุผล แบบวัดความคิดสรางสรรค แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใช
รูปแบบของครู สควค. ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลรวมกับจากการสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะความเปนครู สควค.
3. ขอมูลภายหลังการใชรูปแบบ
ภายหลังการทดลองใชรูปแบบเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยดําเนินการติดตามผลของพัฒนาการ
คุณลักษณะความเปน ครูหลังใช รูปแบบผา นไป 3 เดือน โดยการสอบถาม สั มภาษณและประเมิ น
คุณลักษณะความเปนครู สควค. เพื่อประเมินผลพัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครูที่เกิดขึ้น
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค. กอนและหลังการ
ทดลองใชรูปแบบ โดยใช ( t-test แบบ Dependent)
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค. ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยใช (t-test แบบ Independent)
3. วิเคราะหค วามพึงพอใจของขาราชการครู สควค.ที่มีตอการใชรูปแบบ โดยการ
คํานวณคาเฉลี่ย( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)
4. วิเคราะหพัฒนาการของคุณลัก ษณะความเปนครู สควค. โดยการคํานวณคาเฉลี่ย
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะหเนื้อ หา(Content Analysis) ภายหลังการใช
รูปแบบทุกๆ 1 เดือนเปนเวลา 3 เดือน

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัย มีขอสรุป 3 ประการ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหคุณลัก ษณะความเปนครู สควค.ที่จําเปนตองเสริมสรางใหกับครู สควค.
เพิ่มเติมไดแ ก คุณลักษณะความเปนครู 5 ประการ คือ ความคิดอยางมีเหตุผล ความคิดสรางสรรค
ทั ก ษะการสื่ อ สาร มนุ ษ ยสั ม พัน ธ แ ละความเป น ครูผู นํ าการเปลี่ย นแปลง ทั้ง นี้ อ าจเป น เพราะว า
คุณลักษณะความเปนครูทั้ง 5 คุณลักษณะ ถือเปนคุณลักษณะที่สําคัญของการพัฒนาสูความเปนครูมือ
อาชีพ ซึ่งขาราชการครูทุน สควค.ทุก คนควรไดรับการพัฒนาฝกฝนทักษะความสามารถใหเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ อันจะนําไปสูภาวะความ
เปนครูผูนําทางวิชาการ ซึ่งสอดคลอ งกับมาตรฐานการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภากําหนด(2549) ที่ไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพครูตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู
และเปนผูนําทางวิชาการ มีวิสัยทัศน รักและเมตตาตอผูเรียน เปนผูศรัทธาในวิชาชีพครูและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทั้งนี้ คุณลักษณะดังกลาวยังสอดคลองกับเปาหมายการผลิตครู สควค.ของ
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ( สสวท.)ที่ ตอ งการผลิ ต ครู สควค.ให มี
คุณลักษณะความเปนครูผูนําทางวิชาการในโรงเรียนและเขตพื้นที่ เพื่อ ใหเกิดการพั ฒนาการเรีย น
เปลี่ ยนการสอนดา นวิ ทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร เพื่อ การยกระดับคุ ณภาพการศึกษา (โครงการ
สควค.ระยะที่ 1 พ.ศ.2539-2545)
2. ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.
ผลการพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร า งคุ ณลั ก ษณะความเป น ครู สควค.ได รู ป แบบ
A-STAR ซึ่งเปน รูปแบบการเสริมสรางคุณลัก ษณะความเปนครู สควค. ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
พัฒนาความสามารถของครู สควค.ใหเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน โดยรูปแบบดังกลาว
สรางขึ้นจากแนวคิดการพัฒนานักศึก ษาของของมิล เลอรแ ละพริ้นซ (Miller and Prince, 1976)และ
แนวคิดการสรางรู ปแบบการสอนของจอยซและเวล(Joyce and Well,2004) เปน หลักในการสรา ง
รูปแบบ รวมกับแนวคิดในการพัฒนาองคประกอบโดยนํา แนวคิดทฤษฏีการเรียนรูแบบมีสวนรวม
(กรมสุข ภาพจิต,2543) การเสริมพลังอํานาจ (Zimmerman, 2000) การเรียนรูข องผูใหญ (Knowles,
1978) การทํ าค านิ ย มให ก ระจา ง (Krischenbaum, 1976) และการพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ
(Salovey, 1990) มาประกอบเปนรูปแบบการพัฒนาเสริมสรางคุณลัก ษณะความเปนครู สควค. 5 ขั้น
หรือเรียกวา A-STAR ไดแก ขั้น 1 การศึกษาความตองการจําเปน(Assessment of Needs)ขั้น 2 การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ(Sharing Experience) ขั้น 3 การประชุมกลุม(Team Discussion) ขั้น 4 การ
ปฏิบัติก ารเสริมสรางความเปนครู (Action) และขั้น 5 การสะทอ นผลการปฏิบัติงาน(Reflection) มี
รายละเอียดในแผนภาพดังนี้

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา
3.1 ครู สควค. กลุ มทดลองที่ ใชรู ปแบบมี คุณลักษณะความเปนครู สูงกวากลุมควบคุ ม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมครู สควค. ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวา ครู สควค. กลุมทดลองมีเ ปาหมายชัดเจนกอ นใชรูปแบบและไดมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในลักษณะปฏิบัติการภายใตคําชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญอยางกัลยาณมิตร
มากกวากลุมควบคุม ซึ่งเปนการฟงบรรยายและปฏิบัติการตามหัวขอที่สนใจอยางไมมีเปาหมายของ
ตนเองมากอน
3.2 ครู สควค. มีคุณลักษณะความเปนครูในทุกดาน หลังการใชรูปแบบสูงกวา กอน
การใชรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมครู
สควค. กลุมทดลอง พบวา ในระหวางการใชรูปแบบ ครู สควค. ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใชกระบวนการกลุ มดว ยการปฏิ บัติการพั ฒนาโครงการจนครู เ กิด ความมั่ น ใจในการพั ฒนา
วิชาชีพครู ซึ่งสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูใหสูงขึ้น
3.3 ครู สควค. มีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณ พบวา ครู สควค. มีความกระตือ รือ ลนที่ไดลง
มือปฏิบัตงิ านจริงเพื่อการพัฒนาโครงการของตนเองผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจและการ
ทํางานเปนทีม
3.4 ครู สควค. มีพัฒนาการดานคุณลักษณะความเปนครูภายหลังการทดลองใชรูปแบบ
ผานไปในเดือนที่ 1 เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 จากการพิจารณารูปแบบการดําเนินงานของการพัฒนา
ครู สควค. พบวา โครงการ สควค. มีระบบการใหทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการของครู สควค. ทํา
ใหครูไดนําโครงการไปดําเนินการในโรงเรียน/หองเรียนของครู สควค.ไดอยางมีประสิทธิผ ลภายใต
การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน ซึ่งไดสงผลโดยตรงตอการพัฒนาความคิด และการ
แสดงออกของคุณลักษณะความเปนครูที่ดีและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) ไดมีการติดตามการดําเนินโครงการอยางใกลชิดตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใช
1. จากผลการศึกษาวิจัย พบวา รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.
(A-STAR) สามารถพัฒนาใหครู สควค.มีคุณลักษณะความเปนครูทั้งในดานการคิดและการแสดงออก
ไดตามเปาหมายของการผลิ ตครูในโครงการ สควค. ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตและ
พัฒนาครู สควค. ควรนํารูปแบบ A – STAR ไปใชเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค.โดย

ควรสอดแทรกในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช าชีพครูหรือ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในขณะศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหมีคุณลักษณะความเปนครูที่ดีกอนเขารับ
การบรรจุเปนขาราชการครู สควค.
2. ในการนํารูปแบบการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ไปใช ควรจัดใหมีพี่
เลี้ยงทางวิชาการสังเกตการเรียนการสอนของครู สควค. และสะทอนคุณลักษณะความเปนครู เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงชวยเหลือชี้แนะครู สควค. ตามแผนปฏิบัติงานดานการนิเทศครูเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของครู สควค. อยางมีประสิทธิภาพ
4. ปจจัย ความสําเร็ จประการหนึ่งที่ จะทําใหรู ปแบบสัมฤทธิ์ผลไดคือ การแลกเปลี่ย น
เรียนรูรวมกัน(Sharing)และการสะทอนใหขอมูลยอนกลับ(Reflection) ดวยกระบวนการกลุม(Group
Discussion) โดยมีตัวอยางหรือแบบอยางที่ดี(Best Practic) จะทําใหการนํารูปแบบ A-STARไปใชเพือ่ ให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค.
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิ จัยเปรียบเที ยบคุณลักษณะความเปนครูในกลุ มครูที่มีสมรรถนภาพ
ตางกัน เช น ในกลุมครูคุรุทายาท กลุมครูพันธุใหมหรือ กลุมครู วิทยาศาสตร/คณิตศาสตร ทั่วไปใน
โรงเรียนอื่น ๆ เพื่อการหาขอสรุปเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบในวงที่กวางและชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบหรือระบบการนิเทศครู(Supervising) การความ
ชวยเหลือครู(Coaching) การเปน พี่เลี้ยงวิชาการ(Mentoring)และการติดตามกํากับดูแ ล(Monitoring)
เพื่อใหความชวยเหลือครูผูสอนในการพัฒนาและแกปญหาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในชั้นเรียน
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ควรไดมีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานตัวบงชี้ของคุณลักษณะความเปนครู สควค.
เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานชี้วัดคุณลักษณะความเปนครู สควค.กอนเขาสูการประกอบอาชีพวิชาชีพครู
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ศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อ ใหงานวิจัยไดมีความถูกตอ งและสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณใน
ความเมตตาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้

เปาหมายการพัฒนาครู สควค.
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 52
2. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ตามมาตรฐานการปฏิบัติตนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู (ครุสภา 2549)

แนวคิดในการวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู สควค. สังเคราะหแนวคิด
ดังนี้
1. หลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(สสวท. 2551)
2. จุดมุงหมายและความคาดหวังในการผลิตครูโครงการ สควค. (สสวท. 2546)
3. แนวคิดของนักศึกษาในโครงการ สควค. (สสวท. 2550)
4. แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและเพื่อนรวมงาน (สสวท. 2544)
5. แนวคิดของครูวิทยาศาสตรดีเดนแหงชาติ ทองดี แยมสรวล (สสวท. 2550)
6. แนวคิดคุณลักษณะความเปนครูวิทยาศาสตรของ ปรีชา อมาตยกุล (2528 : 7 – 8)
7. แนวคิดจากการศึกษาบุคลิกภาพของนักวิทยาศาสตรของ สสวท. (2530 : 10)
8. แนวคิดงานวิจัยสมรรถนะครูวิทยาศาสตร(พัชรินทร หาดทราย 2548)
9. ผลการประเมินผลครู สควค. (สสวท. 2551)
10. ความตองการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. (สสวท. 2551)
11. คุณลักษณะของครูว ิทยาศาสตรตนแบบของประเทศออสเตรเลีย จากผลการศึกษาของ
เรกคา และ ดารเรล (Rekha B Koul and Darrell L Fisher 2006 : 1 – 12)
12. คุณลักษณะความเปนครูที่ดีจากผลการศึกษาวิจัยของ ซูซาน ทอรมสัน จอหน และ
บอรนเนีย เกียร (Susan Thompson, John G. Greer and Bonnie B. Greer 2004 : 1 – 11)
13. คุณลักษณะความเปนครูที่ดีจากผลการศึกษาวิจัยของ มิคชิลส (Michlis Koutsoulis 2003 : 8)
14. คุณลักษณะความเปนครูที่ดี ตามขอเสนอของ คลารค (Clark 1995 : 4 – 6)

แนวคิดทฤษฏีที่ใชในการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.
1. การเรียนรูแบบมีสวนรวม(กรมสุขภาพจิต 2543) 4. การเสริมพลังอํานาจ (Zimmerman 2000)
2. การเรียนรูของผูใหญ(Knowles 1978)
5. การเรียนรูทางสังคม(ชัยพร วิชชาวุธ 2544)
3. การทําคานิยมใหกระจาง (Krischenbaum 1976) 6. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (Salovey
1990)

แนวทางการสรางรูปแบบการเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครู มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู สควค.
2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครู สควค.
3. การประเมินผลการใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครู สควค.

รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
สควค.
(A–STAR Model) เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
ดานการคิดอยางมีเหตุผล ความคิดสรางสรรค
ความเปนครูผูนํา มนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร
ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้
1. การศึกษาความตองการจําเปน(Assessment of Needs :
A)
2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing Experience : S)
3. การประชุมกลุม (Team Discussion : T)
4. การปฏิบัติงานเสริมสรางความเปนครู (Action : A)
รูปแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษาของ Miller and
Prince (1976) มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก
1. การตั้งเปาหมายในการพัฒนา
2. การประเมินสภาพและระดับการพัฒนา
3. การกําหนดยุทธวิธีการพัฒนา
4. การประเมินผลการพัฒนา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.

แนวคิดทฤษฏีการสรางรูปแบบตามแนวทาง ADDIE Model
ของ Kevin Kruse (2004) มีองคประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นวิเคราะห 2. ขั้นออกแบบ 3. ขั้นพัฒ นา 4. ขั้นนําไปใช
และ 5. ขั้นประเมิน
แนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบของ จอยและเวล (Joyce and Weil
2004)
ซึ่งเปนรูปแบบประเภท Sematic Model (Keves 1997)
มีหลักการสราง 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการใหรายละเอียด
วารูปแบบ นั้นมีกี่ขั้นตอน
2. ขั้นตอนระบบของปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบาย
บทบาทของผูสอน ผูเรียน และความสัมพันธซึ่งกันและกัน
3. ขั้นปฏิกิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เปนการบอกถึง
วิธีการแสดงออกของครูตอผูเรียน การตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทํา
4. ขั้นระบบที่สนับสนุน (Support System) เปนการบอกถึงเงื่อนไข
สิ่งที่จําเปนตอการใชรูปแบบการสอนนั้นใหมีสัมฤทธิ์ผล
คุณลักษณะความเปนครู สควค. คือ
1. ดานการคิด ไดแก คิดอยางมีเหตุผลและคิดสรางสรรค
2. ดานการแสดงออก ไดแก ความเปนครูผูนํา มนุษยสัมพันธและการ
สื่อสาร
หาประสิทธิภาพและทดลองใชรูปแบบ
ปรับปรุงรูปแบบ
ไมผาน

ผาน
รูปแบบฉบับสมบูรณ

1. การกําหนดทิศทางของรูปแบบ (Orientation of the Model)
แนวคิด(Concept) : ครู สควค.ควรไดรับการพัฒนาการเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครู สควค.เพื่อสรางความเปนครูผ ูนําการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียน โดยการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อสามารถจัดการเรยี นรูใ หเหมาะ
กับวิชาที่ส อนและสรางทักษะสังคมสําหรับครูเพื่อสามารถทํางานกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยความชวยเหลือชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญและครูพี่เลี้ยง

หลักการ(Principles) : การพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูที่ดี นั้นเกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนรูใหครูดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและสนองตอความตองการของครู สควค.
วัตถุประสงคเฉพาะ (Specify Objective) : เพื่อเสริมสรางครู สควค. ใหมีความสามารถเปนครู
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน โดยการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูเกี่ย วกับ ทักษะการคิด
ขั้นสูงและทักษะสังคม

3. การนํารูปแบบไปใช (Application)
3.1 ครูที่เขารับการอบรมตองมีความมุงมั่นที่จะเขารับการ
อบรมพัฒนา และผูบริหารใหการสนับสนุนในการ
นําไปใชใ นโรงเรียน
3.2 การอบรมเนนการทํางานแบบรวมมือรวมใจภายใต
การใหคําปรึกษาชวยเหลือทางวิชาการจากผูเชี่ยวชาญ
3.3 จัดกิจกรรมดวยวิธีการเสริมพลังอํานาจ คือการสราง
ความตระหนักและรับผิดชอบของคนในกลุมเพื่อทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 เนื้อหาสําหรับการฝกอบรม ประกอบ 3 สวน คือ การ
พัฒนาการคิดขั้นสูง ทักษะสังคมและความเปนครูผูนํา
การเปลี่ยนแปลง
3.5 จัดใหทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการของครูผูเขารับ
การอบรมเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานตอเนื่อง
3.6 สรางหรือจัดหาเวทีใ หครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณรวมกันภายหลังปฏิบัติการพัฒนา
เส ริมสรางความเปนครูผานการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
แลว

4. การประเมินผลทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้น (Instructional and Nurturant Effects) :
ผลกระทบทางตรง : ครู สควค.มีความสามารถดานการคิด(คิดอยางมีเหตุผลและคิดสรางสรรค) และ
ความสามารถดานการแสดงออก(ทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธและความเปนครูผูนํา) เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใ นโรงเรียนได
ผลกระทบทางออม : เกิดเครือขายครู สควค.ที่จะรวมกันพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

2. รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู(Models of Training) :
ประกอบดวย ขั้นตอนรูปแบบ ระบบปฏิสัมพันธ หลักการตอบสนองและระบบ
ขั้นตอนรูปแบบ (Syntax ) มี 5 ขั้นหรือเรียกวา A- STAR Model ประกอบดวย

1. การศึกษาความตองการจําเปน

(Assessment of Needs : A)

ระบบปฏิสัมพันธ (Social System)
1. สรางความรับผิดชอบ
2. สรางความรวมมือ
3. สรางทีมงาน

PDD

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ

P.D. Leader
ระยะที่ 1
อบรมครู

(Sharing Experience: S)
2.

PDD
3. ประชุมกลุม

Coaching

(Team Discussion : T)
3.

ระยะที่ 2
ติดตามผล

PDD

4. ปฏิบัติการเสริมสรางความเปนครู

(Action : A)

Mentoring

PDD

Monitoring

หลักการตอบสนอง(Reaction)
1.สรางจิตสํานึกความเปนครู
2. เสริมสรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัล
สนับสนุน ครูดี ครูเกง
3. สรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันอยาง
มีความหมาย
4. มีเวทีใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

5. การสะทอนผลการปฏิบัติงาน

แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการสรางขั้นตอนรูปแบบ
1. การเรียนรูทางสังคม
 การเลียนแบบ(ตัวอยาง)
2. การเรียนรูอยางมีสวนรวม  การทํางานแบบรวมมือรวมใจ
3. การทําคานิยมใหกระจาง  การยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง
4. การเรียนรูของผูใหญ
 การเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
5. ความฉลาดทางอารมณ  ความตระหนักรูและควบคุมตนเอง
6. การเสริมพลังอํานาจ
 การสรางความรับผิดชอบ

(Reflection : R)

ขัน้ 1 และ 2
ขั้น 1, 3 และ 4
ขั้น 3 และ 5
ขั้น 4
ขั้น 2, 4 และ 5
ขั้น 1, 3 และ 4

ระบบที่สนับสนุน (Support System)
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือใหกับครู
สควค. สามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
2. สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ การพัฒนา
วิชาชีพครูรวมกัน
3. สรางระบบฐานขอมูลสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

กระบวนการดําเนินงานแตละขั้นของ A-STAR
ขั้นเตรียม
P
=
Preliminary
ขั้นดําเนินการ D
= Doing
ขั้นสรุปและพัฒนา D
=
Development

แผนภาพที่ 2 รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. A-STAR(Assessment of Needs, Sharing Experience, Team Discussion, Action and Reflection)

