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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูของ
ขาราชการครูทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ดวยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methods Research)ประกอบดวยการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะหคุณลักษณะความ
เปนครู สควค. ขั้นท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. ขั้นท่ี 3 การ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. มีการทดสอบกอน
และหลังการทดลองใชรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นกับกลุมทดลอง จํานวน 60 คน และใชรูปแบบปกติกับกลุม
ควบคุม จํานวน 60 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) คูมือการใชรูปแบบ 2) แบบประเมิน
คุณลักษณะความเปนครู สควค. และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชรูปแบบ 
 ผลการวิจัยพบวา  
  1.  คุณลักษณะความเปนครู สควค. ที่จําเปนตองเสริมสรางใหกับครู สควค. คือ          
1) ความสามารถในดานการคิด ประกอบดวย ความคิดสรางสรรคและความคิดอยางมีเหตุผล             
2)  ความสามารถในดานการแสดงอ อก ประกอบดวย ความเปนครูผูนํ าการเปลี่ยนแปลง               
มนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร   
  2. ผลการพัฒนาไดรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.(A-STAR Model)  
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือขั้นท่ี 1 การศึกษาความตองการจําเปนในโรงเรียน (Assessment of Needs : A)       
ขั้นท่ี 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing Experience : S) ขั้นท่ี 3 การประชุมกลุม (Team Discussion : T)  
ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติการเสริมสรางความเปนครู (Action : A) และขั้นท่ี 5 การสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
(Reflection : R) 
                                                        
* นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
** อาจารยทีป่รึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

 

   3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. พบวา  
      3.1 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครู สควค.หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  และกลุมทดลองมีเปาหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะความเปนครู    ท่ีชัดเจนและสอดคลองกับความตองการของครู สควค.   
      3.2 คาเฉลี่ยคุณลักษณะความเปนครูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และครูมีความมัน่ใจในการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูภายใตการไดรับ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  
      3.3 ครู สควค. กลุมทดลองมีความพอใจตอรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปน
ครู สควค. ระดับมาก และครูมีความกระตือรือลนท่ีไดลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาโครงการผาน
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ  
     3.4 ภายหลังการใชรูปแบบในเดือนที่ 1 เดือนท่ี 2 และเดือนท่ี 3 ครู สควค. มี
พัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครูเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 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 นักศึกษาเพ่ือการพัฒนานิสิต นักศึกษาครูใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีดีและเปนผูท่ีมีความ
รอบรูในวิทยาการดานตาง ๆ กลาวคือ รูดีในเรื่องท่ีจะสอนมีศาสตรการถายทอดความรูซึ่งเปนศาสตร
สําคัญท่ีควรไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นสําหรับความเปนครู สควค. การสรางคุณลักษณะความเปนครูที่ดี
จึงเร่ิมจากการสรางความศรัทธาตออาชีพครู พัฒนาครูใหมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูท่ีแทจริง          
รูบทบาทและหนาท่ีครูผูท่ีเปยมไปดวยเมตตา รูจักและเขาใจผูเรียน ตลอดจนมีบุคลิกภาพท่ีจูงใจให
ผูเรียนเชื่อถือและเคารพศรัทธา (วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2537 : 1-8) และตามหลักเกณฑมาตรฐาน
ความรูและสมรรถนะของผูท่ีจะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกําหนดสาระวิชาความเปนครูเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูไวอยางชัดเจน ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นไดวา ผูท่ีจะประกอบวิชาชีพครู
จําเปนตองไดรับการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูใหสมบูรณและควรตระหนักตนเองอยู



 

 

เสมอวาเปนผูท่ีไดรับการมอบหมายภารกิจอันใหญหลวง ท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมีคุณภาพ
สําหรับการผลิตบัณฑิตครูนั้น พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  กําหนดไวใน
มาตรา 44 (ก) วา นักศึกษาสายครูท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีความรูและทักษะความสามารถ
ตามหลักสูตรโดยเฉพาะ “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร”ู และคุรุสภาไดกําหนดมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตครูวา “หนวยการผลิตบัณฑิตครูตองมีระบบการจัดการกิจกรรมเสริมความเปนครูมืออาชีพ ท้ังนี้
นักศึกษาตองผานกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู โดยมีหลักสูตร คูมือการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนมี
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง” ดังนั้น จะเห็นไดวาในการผลิตครูตามความตองการของสังคมไทย
ยุคปจจุบัน ตองมุงเนนการผลิตครูที่มีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการเรียน การสอนสอดคลอง
กับจุดเนนของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับแกไข พ.ศ. 2545 ท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรมหรืออาจกลาวไดวาตองมีการผลิตครูดีและครูเกงนั่นเอง  
 การดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(สควค.) เปนการผลิตครูท่ีเนนทั้งคุณภาพทางวิชาการและคุณลักษณะความเปนครูท่ีดี จึงไดกําหนด
รูปแบบ การผลิตครูระบบ 4 + 1 ป กลาวคือ ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6      
เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ท่ีคณะวิทยาศาสตรเปนเวลา 4 ป และศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูในคณะครุศาสตรหรือคณะศึกษาศาสตรเปนเวลา 1 ป เพ่ือใหมีความ
พรอมท้ังดานเนื้อหาวิชาการอยางเขมและวิชาชีพครูวิทยาศาสตรกอนเขาสูการประกอบวิชาชีพครูและ
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) ดานหลักสูตรการผลิตครูรูปแบบ 4+1 ป พบวา มีจุดออนของหลักสูตรคือขาดความ
เชื่อมโยงและบูรณาการกันระหวางวิทยาศาสตรและศกึษาศาสตร โดยชวงเวลาในการฝกประสบการณดาน
วิชาชีพครูในคณะศึกษาศาสตรมีคอนขางนอยในการบมเพาะความเปนครูท่ีสมบูรณ 
       2) ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนมีความยากในการปรับตัวและการเขารวมกิจกรรมท่ีแตกตางกัน
ระหวางวิทยาศาสตรกับศึกษาศาสตร  
      3) ดานผูสําเร็จการศึกษา  พบวา ครู สควค. มีความม่ันใจในเนื้อหาวิชาเพราะครู สควค.มีความ
แมนในเนื้อหาวิทยาศาสตร แตยังขาดประสบการณการสอนและการใชจิตวิทยาการสอนโดย สวนใหญใช
วิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดอารมณขันและเครงเครียดเวลาสอนและในดานการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
พบวา ครู สควค. มักมีปญหาในดานการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานท่ีมีความตางวัยกันมากจนทําให
เกิดชองวางของการทํางาน ขาดความเสียสละและจิตอาสาที่จะทํางานดวยความทุมเทตอการทํางาน 
  4) ดานความคาดหวังของสังคมท่ีมีตอครู สควค. พบวา ครู สควค. ถูกคาดหวังจากสังคม
คอนขางมาก โดยโรงเรียนมีความตองการท่ีจะไดครู สควค. เขาไปบรรจุในโรงเรียนเพื่อเปนกําลังสําคัญ



 

 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนไดเปนอยางดี สมดังเจตนารมณ
ของโครงการ สควค. ท่ีจะสรางผูนําทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนตาง ๆ แตละ
เขตพ้ืนที่ ซึ่งถือวาเปนโครงการท่ีดี เปนสวนหนึ่งของการแกปญหาความขาดแคลนครูท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  จากผลการประเมินและความคาดหวังตอคุณลักษณะความเปนครูท่ีกําหนดดังกลาว
ขางตน จะเห็นไดชัดเจนวา บัณฑิตจากโครงการ สควค. ควรไดรับปลูกฝงเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ
ความเปนครูท่ีดีในดานมนุษยสัมพันธ ความเสียสละอุทิศตน ความอดทน รับผิดชอบและเปนผูนํา       
เปนตน เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพครู สควค. ใหมีคุณภาพและความสามารถสูงท่ีจะเปนผูนําทาง
การศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับเขตพ้ืนที่ตาง ๆ ไดอยางเต็มภาคภูมิ ดังนั้น เพ่ือให
ขาราชการครู สควค.ไดมีคุณลักษณะความเปนครูวิทยาศาสตรท่ีดีตามแบบแผนของการพัฒนา
คุณลักษณะความเปนครูอยางเปนระบบ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาพัฒนารูปแบบการ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครูใหกับขาราชการครู สควค. เพ่ือใหครู สควค.ในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ได
พัฒนาเสริมศักยภาพดานคุณลักษณะความเปนครูวิทยาศาสตรท่ีดีอันเปนการพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถของครู สควค. ใหเปนไปตามความคาดหวังของโครงการ สควค. อันจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีครูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู   
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู  
3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู 

3.1 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครู ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
3.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูกอนและหลังการใชรูปแบบ 
3.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครู สควค. ท่ีมีตอการใชรูปแบบ 
3.4 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครู ภายหลังการใชรูปแบบผานไป   
      เปนระยะ ๆ ชวงละ 1 เดือน เปนเวลา 3 เดือน 

 
กรอบแนวคิดทฤษฏีการพัฒนารูปแบบ 
 การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. ประกอบดวยแนวคิดทฤษฏีที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะความเปนคร ู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. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก คุณลักษณะความเปนครู 2 ดาน คือ
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 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย จํานวน 3 ฉบับ ไดแก คูมือการใชรูปแบบ 
แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครูและแบบประเมินความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการใชรูปแบบ ซึ่ง
ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ประเมินความเที่ยงตรง ความเหมาะสมและความ
สอดคลองของเครื่องมือ ดวยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.80-1.00  
 
วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ได ดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(Research and 
Development)โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี(Mixed Method Design) ดวยการศึกษาท้ังการ
วิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative  Method) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Method) เพ่ือตอบคําถามการ
วิจัยใหมีความครอบคลุมและเหมาะสม โดยใชแบบแผนการวิจัยท่ีประยุกตจากการวิจัยเชิงทดลอง  
(True – Experimental Design) มีกลุมทดลอง 1 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุม และมีการทดสอบกอน
และหลังการทดลอง (Pretest - Posttest Control Group design) (Creswell 2003 : 170) การดําเนินการ
ศึกษาวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู สควค.  
     การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษา วิเคราะหแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะความเปนครูท่ีมีความจําเปนตองเสริมสรางใหกับครู สควค. โดย
ศึกษาสังเคราะหขอมูลตาง ๆ และศึกษาความตองการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ดวย
แบบสอบถาม โดยนําคุณลักษณะความเปนครูท่ีไดมาศึกษาพฤติกรรมบงชี้และกําหนดเปนคํานิยาม 
และองคประกอบตาง ๆ กอนทําการศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครู สควค. โดยผานการตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมของการพัฒนา
คุณลักษณะความเปนครูโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ดวยวิธีการสัมภาษณ 



 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ    
1. พัฒนาและตรวจสอบโครงรางรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู 

สควค. โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือสังเคราะหเปน   
โครงรางรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. และตรวจสอบโครงรางรูปแบบการ
เสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ท่ีพัฒนาขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ จํานวน 5 คนดวยวิธีการประชุมสนทนากลุม(Focus Group) 

2. สรางเคร่ืองมือประกอบการใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู 
ประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบและเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ประกอบดวย       
แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู สควค. และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชรูปแบบ
การเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู  

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบและคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จํานวน 5 คน โดยตรวจสอบความสอดคลอง ความเท่ียงตรง ความ
ยากงาย คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ัน กอนนํามาปรับปรุงใหมีความสมบูรณตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญ 
    4. ทดลองใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. โดยการศึกษา
ทดลองนํารองกับขาราชการครู สควค.ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ในวันท่ี 7-8 สิงหาคม 2552 
โดยวิธีการสุมอยางงายและเปนขาราชการครูทุน สควค.ท่ีสมัครใจเขารวมการพัฒนาเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครู เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความ
เปนครูท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นกอนนําไปทดลองใชจริง 
               ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของการใชรูปแบบ 
     การนํารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ไปใชทดลองกับ
ขาราชการครูทุน สควค. จํานวน 120 คน (ซึ่งคัดเลือกจากประชากรท่ีเปนขาราชการครู สควค. จํานวน 
1,980 คนและไดกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ โดยผานการประเมินคุณลักษณะความเปน
ครูท่ีคุณลักษณะท่ีไมแตกตางกัน) และถูกคัดเลือกเขากลุมทดลอง 60 คนและกลุมควบคุม 60 คน และ
ประเมินคุณลักษณะความเปนครูของท้ัง 2 กลุมท้ังในดานการคิดและการแสดงออก  
  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.ขอมูลเบ้ืองตนกอนการใชรูปแบบ 
      ผูวิจัยดําเนินการประเมินคุณลักษณะความเปนครู ทั้งในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชแบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู 
     2. ขอมูลระหวางการทดลองใชรูปแบบ 
        ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. 
กับขาราชการครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาการทดลองตอเนื่องรวม 4 วัน จํานวน 30 ชั่วโมง 
ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ถึง วันท่ี 2 กันยายน 2552 และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง จึงดําเนินการ
ประเมินวัดคุณลักษณะความเปนครูตามตัวแปรท่ีศึกษา 5 คุณลักษณะ ไดแก ความคิดอยางมีเหตุผล 
ความคิดสรางสรรค มนุษยสัมพันธ ทักษะการสื่อสารและความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยใช
เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลของการใชรูปแบบ ไดแก  แบบประเมินคุณลักษณะความเปนครู สควค. 
แบบวัดความคิดอยางมีเหตุผล  แบบวัดความคิดสรางสรรค แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใช
รูปแบบของครู สควค. ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลรวมกับจากการสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะความเปนครู สควค.   
  3. ขอมูลภายหลังการใชรูปแบบ 

   ภายหลังการทดลองใชรูปแบบเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยดําเนินการติดตามผลของพัฒนาการ
คุณลักษณะความเปนครูหลังใชรูปแบบผานไป 3 เดือน โดยการสอบถาม สัมภาษณและประเมิน
คุณลักษณะความเปนครู สควค. เพื่อประเมินผลพัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครูท่ีเกิดขึ้น  
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้ 
   1.  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค. กอนและหลังการ
ทดลองใชรูปแบบ โดยใช ( t-test แบบ  Dependent)  
  2.     เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค. ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม  โดยใช (t-test  แบบ Independent)  
   3.     วิเคราะหความพึงพอใจของขาราชการครู สควค.ที่มีตอการใชรูปแบบ โดยการ
คํานวณคาเฉลี่ย( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)  
  4.    วิเคราะหพัฒนาการของคุณลักษณะความเปนครู สควค.  โดยการคํานวณคาเฉลี่ย
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) ภายหลังการใช
รูปแบบทุกๆ 1 เดือนเปนเวลา 3 เดือน  



 

 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาวิจัย มีขอสรุป 3 ประการ ดังนี้  

  1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู สควค.ท่ีจําเปนตองเสริมสรางใหกับครู สควค.
เพิ่มเติมไดแก คุณลักษณะความเปนครู 5 ประการ คือ ความคิดอยางมีเหตุผล ความคิดสรางสรรค 
ทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธและความเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
คุณลักษณะความเปนครูท้ัง 5 คุณลักษณะ ถือเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของการพัฒนาสูความเปนครูมือ
อาชีพ ซึ่งขาราชการครูทุน สควค.ทุกคนควรไดรับการพัฒนาฝกฝนทักษะความสามารถใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อันจะนําไปสูภาวะความ
เปนครูผูนําทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูท่ีสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภากําหนด(2549) ท่ีไดกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพครูตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู
และเปนผูนําทางวิชาการ มีวิสัยทัศน  รักและเมตตาตอผูเรียน เปนผูศรัทธาในวิชาชีพครูและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท้ังนี้ คุณลักษณะดังกลาวยังสอดคลองกับเปาหมายการผลิตครู สควค.ของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)ท่ีตองการผลิตครู สควค.ใหมี
คุณลักษณะความเปนครูผูนําทางวิชาการในโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ี เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียน
เปลี่ยนการสอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โครงการ 
สควค.ระยะที่ 1 พ.ศ.2539-2545) 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. 
         ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ไดรูปแบบ            
A-STAR ซึ่งเปนรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. ท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
พัฒนาความสามารถของครู สควค.ใหเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน โดยรูปแบบดังกลาว
สรางขึ้นจากแนวคิดการพัฒนานักศึกษาของของมิลเลอรและพริ้นซ  (Miller and Prince, 1976)และ
แนวคิดการสรางรูปแบบการสอนของจอยซและเวล(Joyce and Well,2004) เปนหลักในการสราง
รูปแบบ รวมกับแนวคิดในการพัฒนาองคประกอบโดยนําแนวคิดทฤษฏีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
(กรมสุขภาพจิต,2543)  การเสริมพลังอํานาจ (Zimmerman, 2000) การเรียนรูของผูใหญ (Knowles, 
1978) การทําคานิยมใหกระจาง (Krischenbaum, 1976) และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
(Salovey, 1990) มาประกอบเปนรูปแบบการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู 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
ปฏิบัติการเสริมสรางความเปนครู (Action) และขั้น 5 การสะทอนผลการปฏิบัติงาน(Reflection) มี
รายละเอียดในแผนภาพดังนี้ 
          



 
 
 
 
 
 
 
 
 



             3. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ พบวา 
  3.1 ครู สควค. กลุมทดลองที่ใชรูปแบบมีคุณลักษณะความเปนครูสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมครู สควค. ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม พบวา ครู สควค. กลุมทดลองมีเปาหมายชัดเจนกอนใชรูปแบบและไดมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในลักษณะปฏิบัติการภายใตคําชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญอยางกัลยาณมิตร
มากกวากลุมควบคุม ซึ่งเปนการฟงบรรยายและปฏิบัติการตามหัวขอที่สนใจอยางไมมีเปาหมายของ
ตนเองมากอน 
  3.2 ครู สควค. มีคุณลักษณะความเปนครูในทุกดาน หลังการใชรูปแบบสูงกวา   กอน
การใชรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมครู 
สควค. กลุมทดลอง พบวา ในระหวางการใชรูปแบบ ครู สควค. ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
โดยใชกระบวนการกลุมดวยการปฏิบัติการพัฒนาโครงการจนครูเกิดความม่ันใจในการพัฒนา
วิชาชีพครู ซึ่งสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูใหสูงขึ้น 
  3.3 ครู สควค. มีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาจากการสัมภาษณ พบวา ครู สควค. มีความกระตือรือลนที่ไดลง
มือปฏิบัติงานจริงเพื่อการพัฒนาโครงการของตนเองผานกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจและการ
ทํางานเปนทีม 
  3.4 ครู สควค. มีพัฒนาการดานคุณลักษณะความเปนครูภายหลังการทดลองใชรูปแบบ
ผานไปในเดือนที่ 1 เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 จากการพิจารณารูปแบบการดําเนินงานของการพัฒนา  
ครู สควค. พบวา โครงการ สควค. มีระบบการใหทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการของครู สควค. ทํา
ใหครูไดนําโครงการไปดําเนินการในโรงเรียน/หองเรียนของครู สควค.ไดอยางมีประสิทธิผลภายใต
การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน ซึ่งไดสงผลโดยตรงตอการพัฒนาความคิด และการ
แสดงออกของคุณลักษณะความเปนครูที่ดีและสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) ไดมีการติดตามการดําเนินโครงการอยางใกลชิดตอเนื่อง 
   
ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใช 
 1.   จากผลการศึกษาวิจัย พบวา รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. 
(A-STAR) สามารถพัฒนาใหครู สควค.มีคุณลักษณะความเปนครูท้ังในดานการคิดและการแสดงออก
ไดตามเปาหมายของการผลิตครูในโครงการ สควค. ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและ
พัฒนาครู สควค. ควรนํารูปแบบ A – STAR ไปใชเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค.โดย



 

 

ควรสอดแทรกในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหรือในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในขณะศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือใหมีคุณลักษณะความเปนครูท่ีดีกอนเขารับ
การบรรจุเปนขาราชการครู สควค. 
 2. ในการนํารูปแบบการพัฒนาเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค.ไปใช  ควรจัดใหมีพ่ี
เลี้ยงทางวิชาการสังเกตการเรียนการสอนของครู สควค. และสะทอนคุณลักษณะความเปนครู เพ่ือการ
พัฒนาปรับปรุงชวยเหลือชี้แนะครู สควค. ตามแผนปฏิบัติงานดานการนิเทศครูเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของครู สควค. อยางมีประสิทธิภาพ  
 4. ปจจัยความสําเร็จประการหนึ่งที่จะทําใหรูปแบบสัมฤทธิ์ผลไดคือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน(Sharing)และการสะทอนใหขอมูลยอนกลับ(Reflection) ดวยกระบวนการกลุม(Group 
Discussion) โดยมีตัวอยางหรือแบบอยางท่ีดี(Best Practic) จะทําใหการนํารูปแบบ A-STARไปใชเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครู สควค. 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณลักษณะความเปนครูในกลุมครูท่ีมีสมรรถนภาพ
ตางกัน เชน ในกลุมครูคุรุทายาท กลุมครูพันธุใหมหรือกลุมครูวิทยาศาสตร/คณิตศาสตรท่ัวไปใน
โรงเรียนอื่น ๆ เพ่ือการหาขอสรุปเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบในวงท่ีกวางและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบหรือระบบการนิเทศครู(Supervising) การความ
ชวยเหลือครู(Coaching) การเปนพ่ีเลี้ยงวิชาการ(Mentoring)และการติดตามกํากับดูแล(Monitoring) 
เพื่อใหความชวยเหลือครูผูสอนในการพัฒนาและแกปญหาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในชั้นเรียน
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 3. ควรไดมีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานตัวบงชี้ของคุณลักษณะความเปนครู สควค. 
เพ่ือใชเปนเกณฑมาตรฐานชี้วัดคุณลักษณะความเปนครู สควค.กอนเขาสูการประกอบอาชีพวิชาชีพครู 
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แผนภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนคร ูสควค. 

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

 แนวคิดในการวิเคราะหคุณลักษณะความเปนครู สควค. สังเคราะหแนวคิด 
ดังน้ี 
 1. หลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สสวท. 2551) 
 2. จุดมุงหมายและความคาดหวังในการผลิตครูโครงการ สควค. (สสวท. 2546) 
 3. แนวคิดของนักศึกษาในโครงการ สควค. (สสวท. 2550) 
 4. แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและเพ่ือนรวมงาน (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. คุณลักษณะของครูวิทยาศาสตรตนแบบของประเทศออสเตรเลีย 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) 

  แนวคิดทฤษฏท่ีีใชในการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู 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) 

 คุณลักษณะความเปนครู สควค. คือ  
 1. ดานการคิด ไดแก  คิดอยางมีเหตุผลและคิดสรางสรรค  
 2. ดานการแสดงออก ไดแก ความเปนครผููนํา มนุษยสัมพันธและการ
สื่อสาร 

ปรับปรุงรูปแบบ 
 

 แนวคิดทฤษฏีการสรางรูปแบบตามแนวทาง ADDIE Model     
 ของ Kevin Kruse (2004)  มีองคประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก   
 1. ขั้นวิเคราะห    2. ขั้นออกแบบ    3. ขั้นพัฒนา   4. ขั้นนําไปใช 
 และ 5. ขั้นประเมิน 

รูปแบบฉบับสมบูรณ 

ไมผาน ผาน 

หาประสิทธิภาพและทดลองใชรูปแบบ 

 แนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบของ จอยและเวล (Joyce and Weil 
2004)  
 ซ่ึงเปนรูปแบบประเภท Sematic Model (Keves 1997)  
 มีหลักการสราง 4 ขั้นตอน คือ  
 1. ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เปนการใหรายละเอียด 
  วารูปแบบ นั้นมีกี่ขั้นตอน 
 2. ขั้นตอนระบบของปฏิสัมพันธ (Social System) เปนการอธิบาย         
     บทบาทของผูสอน ผูเรียน และความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
 3. ขั้นปฏิกิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เปนการบอกถึง 
     วิธีการแสดงออกของครูตอผูเรียน การตอบสนองตอสิ่งที่ผูเรียนกระทํา  
 4.  ขั้นระบบที่สนับสนุน (Support System) เปนการบอกถึงเงื่อนไข  
      สิ่งที่จําเปนตอการใชรูปแบบการสอนนั้นใหมีสัมฤทธิ์ผล 

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

 รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู 
สควค.    
 (A–STAR Model) เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู 
 ดานการคิดอยางมีเหตุผล ความคิดสรางสรรค                   
  ความเปนครูผูนํา มนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร   
  ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี ้
 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 2 รูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะความเปนครู สควค. A-STAR(Assessment of Needs, Sharing Experience, Team Discussion, Action and Reflection) 

 1. การกําหนดทิศทางของรูปแบบ (Orientation of the Model)    
แนวคิด(Concept) :     ครู สควค.ควรไดรับการพัฒนาการเสริมสราง
คุณลักษณะความเปนครู สควค.เพ่ือสรางความเปนครูผ ูนําการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียน โดยการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงเพ่ือสามารถจัดการเรยีนรูใหเหมาะ
กับวิชาท่ีสอนและสรางทักษะสังคมสําหรับครูเพ่ือสามารถทํางานกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยความชวยเหลือช้ีแนะจากผูเช่ียวชาญและครูพ่ีเลี้ยง 

หลักการ(Principles) : การพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูท่ีดี น้ันเกิดจากกระบวนการจัดการ
เรียนรูใหครูดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมและสนองตอความตองการของครู สควค.  
 วัตถุประสงคเฉพาะ (Specify Objective) : เพ่ือเสริมสรางครู สควค. ใหมีความสามารถเปนครู
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน โดยการพัฒนาคุณลักษณะความเปนครูเกี่ยวกับทักษะการคิด
ข้ันสูงและทักษะสังคม 
 

2. รูปแบบการพฒันาคุณลักษณะความเปนครู(Models of  Training)  : 
ประกอบดวย  ข้ันตอนรูปแบบ  ระบบปฏิสัมพันธ  หลักการตอบสนองและระบบ

4. ปฏิบัติการเสริมสรางความเปนคร ู

(Action : A) 

5. การสะทอนผลการปฏิบัติงาน 

(Reflection : R) 

P.D. Leader 

Coaching 

Monitoring 

  
 3. การนํารูปแบบไปใช (Application)          
3.1 ครูท่ีเขารับการอบรมตองมีความมุงม่ันท่ีจะเขารับการ
อบรมพัฒนา และผูบริหารใหการสนับสนุนในการ
นําไปใชในโรงเรียน 
3.2 การอบรมเนนการทํางานแบบรวมมือรวมใจภายใต
การใหคําปรึกษาชวยเหลือทางวิชาการจากผูเช่ียวชาญ 
3.3  จัดกิจกรรมดวยวิธีการเสริมพลังอํานาจ คือการสราง
ความตระหนักและรับผิดชอบของคนในกลุมเพ่ือทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  
3.4 เนื้อหาสําหรับการฝกอบรม ประกอบ 3 สวน คือ การ
พัฒนาการคิดขั้นสูง ทักษะสังคมและความเปนครูผูนํา
การเปลี่ยนแปลง 
3.5 จัดใหทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการของครูผูเข ารับ
การอบรมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานตอเนื่อง  
 3.6 สรางหรือจัดหาเวทีใหครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณรวมกันภายหลังปฏิบัติการพัฒนา
เสริมสรางความเปนครูผานการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น
แลว       

4. การประเมินผลทางตรงและทางออมที่เกิดข้ึน (Instructional  and  Nurturant Effects)  :                                                                  
    ผลกระทบทางตรง  :  ครู สควค.มีความสามารถดานการคิด(คิดอยางมีเหตุผลและคิดสรางสรรค) และ  
                ความสามารถดานการแสดงออก(ทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธและความเปนครูผูนํา) เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง   
                การเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนได        
    ผลกระทบทางออม  : เกิดเครือขายครู สควค.ท่ีจะรวมกันพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
                    

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

หลักการตอบสนอง(Reaction) 
1.สรางจิตสํานึกความเปนคร ู
2. เสริมสรางแรงจูงใจดวยการใหรางวัล
สนับสนุน  ครูดี ครูเกง 
3. สรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันอยาง
มีความหมาย 
4. มีเวทีใหครูไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

ระบบท่ีสนับสนุน (Support System) 
1. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือใหกับครู 
สควค. สามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพครูรวมกัน  
3. สรางระบบฐานขอมูลสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ข้ันตอนรูปแบบ (Syntax ) มี 5 ขั้นหรือเรียกวา A- STAR  Model ประกอบดวย 

ระยะที่ 1               
อบรมครู 

2. แลกเปล่ียนประสบการณ 

(Sharing Experience: S) 
2.

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

ระยะท่ี 2               
ติดตามผล 

3. ประชุมกลุม 
(Team Discussion : T) 

3. 

1. การศึกษาความตองการจําเปน 

(Assessment of Needs : A) 

กระบวนการดําเนินงานแตละข้ันของ A-STAR 
      ข้ันเตรียม                P  =    
Preliminary 
     ข้ันดําเนินการ           D  =   Doing 
     ข้ันสรุปและพัฒนา   D  =    
Development 

PDD 

PDD 

PDD 

PDD 

Mentoring 



 

 

 


