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Academic Papers to be Ranked as Specialist Teacher
ดร. สุธี ประจงศักดิ์*

บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชำ� นาญการไปสูต่ ำ� แหน่งวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ กรณีศกึ ษา
ข้าราชการครูเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพือ่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน กระบวนการและขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
จัดท�ำผลงานวิชาการของข้าราชการครู จ�ำนวน 18 ราย ใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) หน้าที่และความรับผิดชอบ 2) ผล
การปฏิบตั งิ าน 3) ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน 4) การมีสว่ นร่วมระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 5) กระบวนการท�ำผลงาน
วิชาการ 6) แรงจูงใจในการผลงานวิชาการ และ 7) นวัตกรรมทางการศึกษาและรูปแบบการสร้าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพหุกรณีศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือการศึกษา และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) ครูทุกคนมีหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน 2) ผลการปฏิบัติงาน ทุกคนมีความตั้งใจ กระตือรือร้น มีสมรรถนะตรงตาม
ข้อก�ำหนด 3) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในเขตพื้นที่การศึกษา 4) มีส่วนร่วมกับชุมชนเมื่อมีโอกาส
5) กระบวนการท�ำผลงานวิชาการ ได้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษาจากเพื่อนครู ศึกษานิเทศก์ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ การเข้ารับการฝึกอบรม 6) สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการท�ำผลงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และเงินค่าตอบแทน 7) นวัตกรรมที่สร้างขึ้น มาจากปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน
คำ�สำ�คัญ วิทยฐานะ ครูชำ�นาญการพิเศษ ผลงานวิชาการ

Abstract
The purposes of this research were to study background processes and step on the producing academic papers of teachers in the Educational Service Area Office Chachoengsao 1. The
issues of this research were divided in to 7 parts were : 1) teaching and other responsibilities 2)
performance output 3) learner achievement 4) school and community collaboration 5) processes
and step on the producing academic papers created. 6) motivation on the academic papers and 7)
to develope and select instructional materials. The eighteen cases were selected from the teachers
in the educational service area office who submitted for position improvement and who submitted
their work accomplishment papers to be ranked as expert professional. This research used the
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qualitative research methodology in the type of multi cases study. The data for the research were
collected by the in-depth interview and then analyzed by the analytic induction.
The results of this research were :
1) The specialist teacher have apart from teaching 2) to intend, enthusiastic, professional
competence to be alive with specialist teacher 3) student achievement higher score average 4)
specialist teacher works in and with the community when the situation permits 5) processes and
step on the producing academic papers were the support from colleagues. supervisors, courses
training 6) motivation on the academic papers of the case study were self development, improve
teaching and salary increase 7) selects and develope a wide variety of instructional materials.
Keywords Accreditation, Specialist Teacher, Academic Papers.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 มาตรา 52 ได้ก�ำหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบ กระบวนการผลิ ต การพั ฒ นาครู
คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ
และมาตรฐานที่ เ หมาะสมกั บ การเป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
เพราะหวังว่าจะสามารถ แก้ปัญหาการศึกษาของชาติ
ที่ประสบอยู่ในหลายๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ บุคคลที่มี
ส่วนส�ำคัญที่สุดก็คือครู เพราะครูมีหน้าที่ ในการพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย
และจิ ต ใจ ฉะนั้ น ความส� ำ คั ญ ของครู กั บ คุ ณ ภาพการ
ศึ ก ษาจึ ง เป็ น ของคู ่ กั น แต่ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ที่ มี บ ริ บ ท
ของอุปสรรค และปัญหาที่แตกต่างกัน ครูในปัจจุบัน
ก็ มี ง านอื่ น ๆ ให้ ด� ำ เนิ น การมากมาย จะพั ฒ นาเด็ ก
ให้เกิดคุณภาพสูงสุดอย่างทั่วถึงนั้นถือว่าเป็นงานหนัก
และกว่าจะเห็นผลได้ต้องใช้เวลานาน การเป็นผู้สอนที่มี
ประสิทธิภาพได้จะต้องมีทงั้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ จิตวิญญาณ และสามารถน�ำศักยภาพทีม่ อี ยู่
ทั้งหมดมาบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา
และเต็มก�ำลังความสามารถ การที่จะท�ำให้ครูสามารถ
ดึงเอาความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดมาท�ำหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพได้นั้น เรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และค่าตอบแทนที่จะได้รับ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพราะหากครูขาดความพร้อมในพื้นฐานการด�ำเนินชีวิต
และมองไม่เห็นความก้าวหน้าของตนเองแล้ว แม้จะได้
รับการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มให้มากมายเพียงใด ความ
กระตือรือร้น และการทุ่มเทกับการท�ำหน้าที่ก็คงเกิดขึ้น
ได้ไม่เต็มศักยภาพ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ครูสามารถก้าวไปได้
ไกลถึงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเทียบเท่ากับระดับ 10
หรือระดับอธิบดี และยังมีเงินค่าวิทยฐานะต�ำแหน่งตาม
หลักเกณฑ์ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก
เพราะเกณฑ์การประเมินที่มีหลายขั้นตอนและบางขั้น
ตอนครูสว่ นใหญ่ไม่มคี วามสามารถเพียงพอโดยเฉพาะผล
งานวิชาการที่ครูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความ
ช�ำนาญถึงวิธีการท�ำผลงานวิชาการ กระบวนการวิจัย มี
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร ความรู้ทางวิชาการจากหลาก
หลายแหล่งเพื่อใช้ประกอบ ทั้งเวลาและงบประมาณ ครู
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะครูในพื้นที่ห่างไกล ครูที่รับผิดชอบ
งานหลายด้าน ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่สามารถท�ำผล
งานได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงท�ำให้ครูจ�ำนวนมากไม่ผ่าน
การประเมิน ท�ำให้ครูต้องเสียเวลาและงบประมาณเป็น
อย่างมากในการท�ำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ตนเอง
ส่งผลให้ครูขาดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั กิ ารสอนได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน กระบวนการและขั้น
ตอนการด�ำเนินงานจัดท�ำผลงานทางวิชาการของครู
ช�ำนาญการ ไปสู่ต�ำแหน่งวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ

ความสำ�คัญของการวิจัย
ผลของการวิจัยนี้ จะท�ำให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน
มุมมองกรณีศึกษามีต่อการท�ำผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อน
วิทยฐานะของครู ซึ่งถือว่าเป็นสารสนเทศที่ท�ำให้เห็น
กระบวนการที่ชัดเจนในการด�ำเนินการจัดท�ำผลงานทาง
วิชาการเพือ่ เลือ่ นวิทยฐานะของข้าราชการครูได้สำ� เร็จ อัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาครูชำ� นาญ
การที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูช�ำนาญการพิเศษ
จ�ำนวน 18 ราย ที่ปฏิบัติงานในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง
จากผูท้ ผี่ า่ นการท�ำผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้

ขอบเขตด้านระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาด้ า นระเบี ย บ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณีศึกษา (Multi Cases
Study)
ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 1
พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดประเด็นการศึกษา การด�ำเนินงาน
จัดท�ำผลงานทางวิชาการของกรณีศกึ ษาทัง้ หมด 18 ราย
โดยมีประเด็นย่อยในด้านต่างๆ ได้แก่
3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
3.2 ผลการปฏิบัติงานของครู
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3.4 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและชุมชน
3.5 กระบวนการท�ำผลงานวิชาการ
3.6 แรงจูงใจในการท�ำผลงานวิชาการ
3.7 นวัตกรรมทางการศึกษาและรูปแบบการ
สร้างวิทยฐานะ และการพัฒนาวิทยฐานะ
วิทยฐานะ หมายถึง ต�ำแหน่งความรู้ ความ
สามารถ ความช�ำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติ
งานวิชาชีพ
การพัฒนาวิทยฐานะ หมายถึง การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ
เพือ่ การเลือ่ นระดับต�ำแหน่งข้าราชการครู จากครูชำ� นาญ
การ เป็นครูช�ำนาญการพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ (2549) มาตรา 42 ให้
ก.ค.ศ. จัดท�ำมาตรฐานต�ำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
และมาตรฐานต� ำ แหน่ ง ทางวิ ช าการของข้ า ราชการ
ครู และบุคลากร ทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุก
ต�ำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การ
อบรม ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพ
การปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ
หน้าที่ในการจัดท�ำมาตรฐานต�ำแหน่งครูทุกต�ำแหน่ง ให้
จ�ำแนกต�ำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะ
งาน และจัดต�ำแหน่งในประเภทและงานที่มีลักษณะงาน
อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยูใ่ นต�ำแหน่งประเภท
หรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเป็นกลุม่ เดียวกัน
โดยแสดงชื่อต�ำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
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ต�ำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะ
ส�ำหรับต�ำแหน่งของผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น
มาตรา 54 การให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42
ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความประพฤติ
ด้ า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ประสบการณ์ คุณภาพ การปฏิบัติงาน ความช�ำนาญ
ความเชีย่ วชาญ ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้าน
การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารให้ ข ้ า ราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ น
วิทยฐานะจากครูช�ำนาญการเป็นช�ำนาญการพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ได้ก�ำหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการไว้ดังนี้
1. ผู้ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�ำนาญการ
พิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
1.1 ด�ำรงต�ำแหน่งครูทมี่ วี ทิ ยฐานะครูชำ� นาญ
การ หรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน
ที่ยื่นค�ำขอ
1.2 ได้รบั เงินเดือนไม่ตำ�่ กว่าขัน้ ต�ำ่ ของอันดับ
คศ.3
1.3 ได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบ และมีผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�ำแหน่ง
นั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค�ำขอ
2. ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
2.1 ด้านวินัย
		 2.1.1 การมีวินัย
		 2.1.2 การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี
		 2.1.3 การด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
		 2.1.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

		 2.1.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
2.2 ด้านคุณภาพการปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณา
จากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
		 2.2.1 สมรรถนะหลัก
			 2.2.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
			 2.2.1.2 การบริการที่ดี
			 2.2.1.3 การพัฒนาตนเอง
			 2.2.1.4 กาท�ำงานเป็นทีม
		 2.2.2 สมรรถนะประจ�ำสายงาน
			 2.2.2.1 การออกแบบการเรียนรู้
			 2.2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน
			 2.2.2.3 การบริหารจัดการชัน้ เรียน
2.3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ในด้านการเรียนการสอน โดยพิจารณาจาก
		 2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน
			 2.3.1.1 การจัดการเรียนรู้
			 2.3.1.2 การพัฒนาวิชาการ
			 2.3.1.3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
			 2.3.2 ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อย
กว่า 1 รายการ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณา
จากเอกสารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผู ้ ข อรั บ การ
ประเมินเสนอ และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติจริงด้วย
ก็ได้
4. การประเมินผลงานทางวิชาการให้ประเมิน
จากเอกสารผลงานทางวิชาการและอาจให้ผู้ขอน�ำเสนอ
และตอบข้อซักถามด้วยก็ได้
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเห็น
สมควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้ผู้ขอปรับปรุง
ตามข้อสังเกต ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติแล้วให้น�ำเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมพิจารณา
5. เกณฑ์การตัดสิน
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ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละ
ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ผลการ
ประเมินแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสาม
คน เฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า ร้อยละ 70
5.2 ด้านผลงานที่เกิดจากกรปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่
ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละ
คน ดังนี้
5.2.1 ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่
ต�่ำกว่าร้อยละ 65
5.2.2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่
ต�่ำกว่าร้อยละ 65
5.2.3 คะแนนรวม ต้องได้คะแนนไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 70
		 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการประเมินในข้อ 5.2 จะ
ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เป็นเอกฉันท์โดยเป็น
เอกฉันท์ทั้งส่วนที่เป็นผลการปฏิบัติงาน ผลงานทาง
วิชาการ และคะแนนรวม
6. การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น ให้
อ.กค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อน
วั น ที่ ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ได้ รั บ รายงานผล
การปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่มีการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผลงานทางวิชาการที่
ปรับปรุงแล้ว
7. ผูท้ จี่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เลือ่ นเป็นวิทยฐานะ
ครูช�ำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
ผลการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้น�ำไปใช้ในการ
เลื่อนวิทยฐานะได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นส�ำเร็จ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งวิทยฐานะครูช�ำนาญ
การพิเศษ
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8. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
ผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็น
อันสิ้นสุด
9. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้หมายถึงส่วน
ราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมาย
ถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย

ผลงานทางวิชาการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2549) ผลงานทาง
วิชาการหมายถึงเอกสารหรือหลักฐานที่จัดท�ำขึ้นจาก
ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของผู้จัด
ท�ำ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และ
ได้น�ำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จน
เกิดผลดีตอ่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ขอบข่ายของผลงานทางวิชาการ
1. ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน
หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับ การสอนที่แสดง
ถึงความช�ำนาญหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ รวมถึงผล
งานในลักษณะอื่นซึ่งใช้ประโยชน์ในการสอนหรือการ
จัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยมีลักษณะดังนี้
1.1 ตรงกั บ สาขาวิ ช าที่ ข อให้ มี ก ารเลื่ อ น
วิทยฐานะ
1.2 เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอนในกลุม่ สาระการเรียนรูห้ รือสาขาวิชาต่าง ๆ และ
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือสาขาวิชาต่างๆ และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
1.3 เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบทางด้านการสอน
ประเภทของงานทางวิชาการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2549) ผลงานทาง
วิชาการที่เสนอขอต้องแสดงถึงความรู้ ความสามารถ
ความช�ำนาญและความเชีย่ วชาญของผูข้ อให้มหี รือเลือ่ น
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วิทยฐานะ แบ่งตามลักษณะของผลงานทางวิชาการเป็น
3 ประเภท ดังนี้
1. ผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ
หรือเขียนบทความทางวิชาการ ซึง่ เป็นผลงานทีไ่ ด้รบั การ
พิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับการพิมพ์
เผยแพร่มาแล้ว และผลงานดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น
3.1 การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.2 สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เช่น ผลงาน
ด้านการจัดท�ำสื่อการเรียนการสอน ผลงานด้านการคิด
พัฒนารูปแบบนวัตกรรมทีน่ ำ� มาใช้ในการปฏิบตั งิ านท�ำให้
เกิดประสิทธิภาพสูงขึน้ ซึง่ อาจจัดท�ำเป็นเอกสาร หรือสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิง่ ประดิษฐ์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ เทคนิค วิธี
การจัดการเรียนรูอ้ นั เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.3 เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่ เป็น
เอกสารที่สามารถใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้าน
การเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา และการนิเทศ
ศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน
ในหน้าที่ให้สูงขึ้น ส�ำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้ใช้เป็น
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพปฏิบตั งิ านเท่านัน้ มิ
ให้น�ำมาใช้เสนอผลงานทางวิชาการ
การท�ำผลงานทางวิชาการ (ไพฑูรย์ 2544, บุญ
จันทร์ 2546 และ รัตนา 2552) มีขั้นตอนคล้ายกับ
การท�ำสิ่งอื่นทั่วๆ ไป คือ ต้องคิดเพื่อตัดสินใจ เตรียม
วางแผน ลงมือท�ำ และตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ โดย
ขั้นตอนแรกๆ จะส่งผลต่อขั้นตอนอื่นๆ นั่นคือ ถ้าเริ่ม
ต้นดีก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนี้ถ้ามีเคล็ดลับ
และเทคนิคต่างๆ ในแต่ละชั้นตอนด้วยแล้ว ก็ยิ่งเอื้อต่อ

ความส�ำเร็จมากขึน้ เคล็ดลับและเทคนิคบางประการทีจ่ ะ
กล่าวต่อไปของแต่ละขัน้ ตอน อาจจะเลือ่ มกับขัน้ ตอนอืน่
หรือวัสดุอุปกรณ์อาจซื้อเตรียมไว้ก่อน หรือซื้อระหว่าง
ท�ำก็ได้ เป็นต้น แต่ละขั้นตอนมีสาระของเคล็ดลับและ
เทคนิคต่างๆ ดังนี้ (1) การคิดเพื่อตัดสินใจเพื่อจะเลือก
ท�ำผลงาน เริม่ ต้น ด้วยการเลือกท�ำในสิง่ ทีร่ ู้ สิง่ ทีช่ อบ ยึด
ตัวเอง โดยลดความกังวลว่าตัวเองไม่เก่ง ควรเลือกท�ำ
สิ่งใกล้ตัวเลือกท�ำสิ่งที่ยาก จะใช้ประโยชน์ได้มาก เลือก
ท�ำสิ่งใหม่ๆ รีบท�ำก่อนที่ความรู้จะเปลี่ยนเพราะความ
รู้ในปัจจุบันเปลี่ยนได้เร็ว ท�ำเดี่ยวเหมาะกว่ากลุ่ม ถ้า
เป็นเรื่องที่มีคนช่วยได้ก็ดี แต่ถ้าไม่ช่วยก็ต้องท�ำเองได้
ห้ามคิดจ้างคนอื่นเป็นอันขาด ต้องมุ่งมั่นจริงจังเอื้อเฟื้อ
ซึ่งกันและกันโดยยึดคติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ พึงระลึกอยู่เสมอ
ว่าการท�ำผลงานทางวิชาการต้องมีอุปสรรคต่างๆ เพื่อ
พบกับอุปสรรคอย่าท้อแท้ (2) เตรียมวางแผน โดยต้อง
ก�ำหนดโครงสร้างหรือกรอบให้ชดั ก่อนทีจ่ ะให้ผรู้ ซู้ งึ่ อาจ
เป็นผู้ทรง คุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์
ช่วยตรวจ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เตรียมเอกสาร
ที่จ�ำเป็น คือ พจนานุกรม คู่มือการเขียนอ้างอิง และ
บรรณานุกรม เตรียมคนพิมพ์ เลือกตัวพิมพ์ที่เหมาะสม
หาคนช่วยงานอื่นๆ และภาระประจ�ำที่บั่นทอนการท�ำ
ผลงาน ผูกมิตรกับผู้เกี่ยวข้องถ่ายเอกสารให้ครบตาม
ที่จะใช้การซื้ออาจถูกกว่ายืม ควรเตรียมอุปกรณ์จ�ำเป็น
และเตรียมท�ำใจไว้ว่างานมักช้ากว่าก�ำหนดเสมอ
(3) ลงมือท�ำเป็นขั้นตอนที่ผู้ท�ำต้องใช้เวลานานมากกว่า
ขั้นตอนอื่นๆ ต้องเริ่มเขียนตามโครงสร้างที่ก�ำหนดไว้
ไม่รีบร้อนจนเกินไป อ่านให้เข้าใจก่อนจะเขียน การเขียน
บทหลังก่อนจะท�ำให้สับสนได้ เขียนโดยใช้กระดาษหน้า
เดียวและเว้นบรรทัด เขียนด้วยภาษาของตัวเองอย่าง
กระชับตรงไปตรงมาด้วยภาษาเขียนตามหลักวิชาการ
ห้ามคัดลอกหรือน�ำผลงานเล่มใดเล่มหนึ่งมาปรับเป็น
ของตนเองทั้งเล่ม ถ้าจะตัดแปะข้อความของผู้อื่นก็ควร
ปรับเสียก่อนให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท�ำ และเนื้อหาส่วน
อื่นๆ ถ้าข้อความที่จะตัดแปะน้อยก็ควรเขียนใหม่ ถ้าจะ
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ก๊อปปี้จากคอมพิวเตอร์ต้องระวังให้มาก อย่าเขียนโดย
พลการ ไม่จ�ำเป็นต้องให้จ�ำนวนหน้ามาก พยายามให้
เนือ้ หาแต่ละส่วนใกล้เคียงกัน ถ้ามีการอ้างอิงก็ลงรายการ
บรรณานุกรมทันที เขียนความจริงง่ายกว่าแม้จะเขียนแล้ว
อาจไม่ค่อยราบรื่น แต่ก็ยังดีกว่าเขียนได้ราบรื่นแต่ขาด
ความจริง เขียนด้วยการเรียบเรียงแล้วต้องสรุปทุกขั้น
ตอน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นให้เชื่อมโยงกับเรื่องที่ท�ำ
ถ้าหยุดเขียนชั่วคราวควรบันทึกความคิดที่ค้างไว้ ไม่ให้
มีสิ่งรบกวนสมาธิ ควรพักเป็นระยะๆ อย่าให้เครียด ถ้ามี
ข้อสงสัยก็ควรจดค�ำถามเตรียมไว้ถามผูร้ ู้ และ (4) สุดท้าย
คือขัน้ ตอนการตรวจสอบ อย่าคิดว่าคนพิมพ์จะช่วยตรวจ
ให้ ต้องตรวจด้วยตัวเองก่อน นอกจากตรวจเองแล้วควร
ให้ผใู้ กล้ชดิ และทาบทามผูร้ ชู้ ว่ ยตรวจ โดยพึงระลึกว่าผูร้ ู้
จริงไม่ค่อยว่าง ถ้าให้ผู้รู้ตรวจหลายคนมักจะสับสน ควร
ส่งผลงานทีส่ มบูรณ์ให้ตรวจ ผลทีไ่ ด้เป็นอย่างไรก็อย่าดีใจ
หรือเสียใจจนเกินไป เพราะการตรวจขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
สูง ค�ำชมร้ายกว่าค�ำด่า อ่านค�ำแนะน�ำอย่างละเอียด แก้
ทุกจุดตลอดทั้งเล่ม และถ้าผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจให้อีก
อย่าลืมผลงานเดิมไปให้เปรียบเทียบ ควรมีต้นฉบับผล
งานเก็บไว้กับตัวเองด้วย ในกรณีเมื่อส่งไปแล้วไม่ผ่านก็
ไม่สูญเปล่า และถ้าต้องการจะเผยแพร่ก็ติดต่อโรงพิมพ์
หรือส�ำนักพิมพ์
วินัย (2544) และ ล�ำจวน (2550) แนวทางการ
พัฒนาสู่การเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีวิทยฐานะ ช�ำนาญ
การพิเศษ ที่น่าสนใจดังนี้
1. วางแผนก่อนการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1.1 ลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
1.2 วางแผนพัฒนางานให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ วิชาเอก และความถนัด
1.3 ก�ำหนดเวลา และปฏิทินการพัฒนางาน
ของตนเอง ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
1.4 เลือกสาขาที่ง่ายต่อการประยุกต์กับงาน
ที่รับผิดชอบ
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2. การพั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ เลื่ อ น
วิทยฐานะ
2.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาหาความ
รู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
2.2 ตัง้ ชือ่ เรือ่ งทีน่ า่ สนใจ สอดแทรกคุณธรรม
ในงานทีพ่ ฒ
ั นา สอดคล้องกับเหตุการณ์ปจั จุบนั และภาระ
งานทีร่ บั ผิดชอบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สามารถ
ตอบค�ำถาม 3 ประเด็น คือ พัฒนาอะไร กับใคร ด้วยอะไร
2.3 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ เกณฑ์การ
ประเมิน และสถิติให้ชัดเจนเหมาะสม
2.4 พัฒนางานให้ถูกต้องตามกระบวนการ
วิจยั และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มีการเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณชน
2.5 เขียนรายงานการพัฒนาให้สั้น กะทัดรัด
ถูกต้องตามหลักวิชา และสอดคล้องกับงานประจ�ำที่
ปฏิบัติ
ข้อคิดในการพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1. สร้างโอกาสด้วยการส่งผลงานก่อน โดยไม่
ต้องกังวลว่าผลงานจะดีหรือไม่ดี ไม่ลองไม่รู้
2. ไม่ท้อ เชื่อมั่นใจตัวเอง มีความมุ่งมั่น อดทน
ต้องสู้ บริหารเวลา และท�ำงานด้วยใจรัก
3. น�ำงานในหน้าที่ ประสบการณ์การนิเทศ การ
ร่วมเป็นคณะท�ำงานต่างๆ มาพัฒนางาน
4. ลงมือท�ำทันที
5. พัฒนานวัตกรรม ต้องอิงทฤษฎี และหลัก
วิชาการ
จรรยา ศรีพนั ธะบุตร (2552) ครูเชีย่ วชาญ สาขา
การสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ให้ข้อคิด
ในการพัฒนาผลงานวิชาการอย่างน่าสนใจว่า ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ควรเป็นผล
งานที่เกิดจากการศึกษางานวิจัยหรือต�ำราในวงกว้าง น�ำ
มาสังเคราะห์เป็นสิ่งใหม่ ซึ่งแสดงถึงความรอบรู้ ความ
ลึกซึ้งและความสามารถในจัดการเรียนการสอนของผู้
รายงาน น�ำไปทดลองใช้เกิดผลดี จึงน�ำมาเสนอเพื่อ
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เลื่อนวิทยฐานะ โดยเฉพาะงานวิจัยควรแก้ปัญหาระดับ
นโยบายและปัญหาระดับห้องเรียนไปพร้อมๆ กัน ส่วน
การพัฒนา วัตกรรมอาจจะค�ำนึงถึงนวัตกรรมชนิดใด
สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับเนือ้ หาและธรรมชาติวชิ านัน้ ๆ การวางแผน
ในการพัฒนางานก็มีความส�ำคัญไม่น้อย ผู้รายงานควร
วางแผนอย่างรัดกุม ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี ค่อนข้าง
นาน จึงต้องระมัดระวังสุขภาพ สถานะทางการเงินและ
สถานะทางครอบครัว อย่างไรก็ตามการมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของความเป็นครู
แสดงถึงการพัฒนาผูเ้ รียนและพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์
และเป็นรูปธรรม

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษากระบวนการ
พัฒนาวิทยฐานะของข้าราชการครูจากช�ำนาญการไปสู่
ช�ำนาญการพิเศษ โดยใช้กระบวนการศึกษาในรูปแบบ
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
มีรายละเอียดของการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยท�ำการศึกษาครูช�ำนาญ
การที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช�ำนาญการพิเศษ
จ�ำนวน 18 ราย ที่ปฏิบัติงานในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง
จากผู้ที่ผ่านการท�ำผลงานทางวิชาการ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบการสัมภาษณ์
อย่างเป็นทางการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยขอบเขตของการ
วิจัยด้านเนื้อหา ซึ่งมีประเด็น 7 ด้าน คือ 1) หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของครู 2) ผลการปฏิบัติงานของครู 3)

ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน 4) การมีสว่ นร่วมของสถานศึกษา
และชุมชน 5) กระบวนการท�ำผลงานวิชาการ 6) แรงจูงใจ
ในการท�ำผลงานวิชาการ และ 7) นวัตกรรมทางการศึกษา
และรูปแบบการสร้างรวมข้อความค�ำถามจ�ำนวน 13 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
เป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพื่อตรวจสอบ
จ�ำนวนครูทผี่ า่ นการประเมินวิทยฐานะจากครูชำ� นาญการ
เป็นครูช�ำนาญการพิเศษ ปี พ.ศ. 2550-2551 และคัด
เลือกครูช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 18 รายเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลของครูที่ผ่านการ
ประเมินวิทยฐานะจากครูช�ำนาญการเป็น ครูช�ำนาญการ
พิเศษ โดยวิธีสัมภาษณ์ตามแบบการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ ด้วยการนัดหมายวัน เวลาในการสัมภาษณ์ ก่อน
การสัมภาษณ์จริง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
เนื้อหาโดยการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือ
ข้อมูลจ�ำนวนหนึง่ โดยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นข้อความ
บรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้วจด
บันทึกและบันทึกเทปไว้

ผลการวิจัย
1. หน้าที่และความรับผิดชอบของครู จากการ
วิจัยพบว่า ครูทุกคนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนอก
เหนือจากการสอนหลายอย่าง เช่น เป็นหัวหน้าระดับ
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ เป็นครูทปี่ รึกษา ครูเวร
ประจ�ำวัน ครูทปี่ รึกษาชุมนุม เป็นหัวหน้าโครงการ รับผิด
ชอบงานธุรการ งานห้องสมุด งานปกครอง งานสหกรณ์
งานประกันคุณภาพ งานวัดผลงานประชาสัมพันธ์ งาน
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โครงการต่าง ๆ และงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา เป็นต้น
ปัญหาการท�ำผลงานอย่างหนึ่งก็คือครู มีภาระงานอื่น
นอกจากงานสอนมาก ฉะนั้นครูที่จะท�ำผลงานต้องมี
ความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง และความรับผิดชอบเป็น
อย่างมากเพราะถูกจ�ำกัดด้วยภาระงานต่าง ๆ
2. ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู จากการวิ จั ย
พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ดี ทุ ก คน ปฏิ บั ติ ด ้ ว ยความตั้ ง ใจ
กระตื อ รื อ ร้ น ผลงานมี คุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ย อมรั บ และ
ส� ำ เร็ จ ตามเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจ
จากเพื่ อ นร่ ว มงาน ผู ้ บ ริ ห าร และสั ง คมเป็ น อย่ า งดี
หมายความว่าถึงแม้ครูที่ต้องการเลื่อนวิทยฐานะจะมี
ภาระหน้าที่งานทั้งหน้าที่การสอน และภาระหน้าที่อื่น
นอกเหนือจากการสอนเป็นอันมาก แต่ผลการปฏิบัติ
งานของครูก็ยังอยู่ในระดับดีทุกคน แสดงว่าครูทุกคนมี
ความรับผิดชอบและความพยายาม ในการปฏิบัติงานให้
ส�ำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างสูง
2.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพ จากผลการวิจยั พบว่าครูตอ้ งเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ขี องลูกศิษย์ แต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพ มาท�ำงาน
ก่อนเวลา เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม มี
จิตใจโอบอ้อมอารีกับเด็ก รักเด็ก ปรารถนาดีต่อทุกคน
ช่วยเหลือทุกคนด้วยความสมัครใจ มีความสามัคคีดูแล
ลูกคนอื่นเช่นเดียวกับที่ดูแลลูกตัวเอง ปลูกฝังลูกศิษย์
ให้เป็นคนดีของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของทางราชการ ครองตนอยู่ใน คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในจิตใจ มีการ
ฝึกสมาธิเข้าวัดท�ำบุญ ตักบาตรเผื่อแผ่กับผู้ยากจน มี
เมตตากับผูท้ ดี่ อ้ ยกว่า ไม่ใช้เวลาราชการมาท�ำผลงานเพือ่
เลื่อนวิทยฐานะให้ตนเอง ท�ำผลงานด้วยตนเองแต่มีคน
ปรึกษาคอยตรวจสอบความถูกต้อง ส่งงานตรงตามเวลา
ที่ก�ำหนด ไม่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นของราชการ
มาท�ำผลงานให้ตัวเอง ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปติดต่อ
ในเรื่องการจัดท�ำผลงาน ท�ำการประเมินตนเองด้านวินัย
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างละเอียด
ในทุก ๆ ด้าน
2.2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน จากผลการ
วิจัย แบ่งเป็น 2 สมรรถนะ ดังนี้
(1) สมรรถนะหลัก มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผ่านเกณฑ์
ตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนด ให้การบริการทีด่ กี บั ผูเ้ รียนและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง ต้องพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ ต้องท�ำงานเป็นทีม
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
(2) สมรรถนะประจ�ำสายงาน มีการออกแบบ
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การบริหารการจัดการชั้น
เรียนยึดหลักประชาธิปไตย สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน จากการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในสาระวิชาที่สอนสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในเขตพื้นที่สังกัดร้อยละ 90 การที่ครูมี
วิทยฐานะท�ำให้ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียนเพิม่ ขึน้ ได้ เนือ่ งจาก
การทีจ่ ะมีวทิ ยฐานะครูตอ้ งมีการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน ศึกษา
สภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามความเป็นจริง
คิดค้นสือ่ การสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการ
สอน และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท�ำให้ผู้เรียนสามารถ
ที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
4. การมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า งสถานศึ ก ษาและ
ชุมชน จากการวิจัยพบว่า ครูมีส่วนร่วมกับชุมชน เข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เช่น ร่วม
งานประเพณีสงกรานต์ งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร
จัดกิจกรรมรักการอ่านให้กับชุมชน จัดกิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด การท�ำบุญตักบาตรในวันส�ำคัญ น�ำนักเรียน
พัฒนาพืน้ ทีว่ ดั และชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้โรงเรียน เป็นวิทยากร
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการอนุรักษ์
ลุม่ แม่นำ�้ บางปะกง และรณรงค์การออกก�ำลังกาย เป็นต้น
แม้ครูจะมีภาระงานมาก แต่กส็ ามารถมีสว่ นร่วมกับชุมชน
พัฒนาชุมชนโดยวิธกี าร ให้ความรู้ และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามได้เป็นอย่างดี การมีส่วนร่วมระหว่าง
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สถานศึกษานั้นครูทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมด เช่น เป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ จัด
กิจกรรมแข่งขันระหว่างสถานศึกษา ร่วมจัดท�ำหลักสูตร
แกนกลางสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษาในการท�ำผลงาน
ให้แก่สถานศึกษาทั่วไป เป็นต้น การมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษานั้น นอกจากจะท�ำให้เกิดความสามัคคีแล้ว
ยังเป็นการพัฒนาตนเอง เพิม่ พูนความรู้ และประสบการณ์
เพื่อที่จะน�ำมาใช้ในการท�ำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะได้เป็นอย่างดี
5. กระบวนการท�ำผลงานทางวิชาการ จากการ
วิจัยพบว่า ในการท�ำผลงานวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
ครูได้ขอค�ำแนะน�ำ ปรึกษาจาก เพื่อนครู ศึกษานิเทศก์
และอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์และมีความ
เชี่ ย วชาญการท� ำ ผลงานทางวิช าการเพราะครูยัง ขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการท�ำผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการครูมีความต้องการเกี่ยวกับการจัดท�ำผลงาน
ทางวิชาการเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ (1) ความ
รู้ความเข้าใจในการจัดท�ำผลงานทางวิชาการ (2) ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค. ก�ำหนด และ (3)
แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า ครูส่วนใหญ่ไม่มีความ
พร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบ และหลักเกณฑ์
ในการท�ำผลงานทางวิชาการ นอกจากครูได้ขอค�ำแนะน�ำ
ปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญแล้วยังได้เข้ารับการอบรมใน
การท�ำผลงานทางวิชาการจากโรงเรียน ในเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ และจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ศึกษา
ความต้องการเพิม่ พูนความรู้ และวิทยฐานะของบุคลากร
ประจ�ำการในสาขาวิชาการต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น
และหลักสูตรระยะยาว และพบว่าเนื้อหาวิชาที่บุคลากร
ประจ�ำการต้องการเข้ารับการอบรมนัน้ ตรงกับสายงานใน
หน่วยงานของตนเอง
6. แรงจูงใจในการท�ำผลงานทางวิชาการ จากการ
วิจัยพบว่า สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ครูท�ำผลงานทางวิชาการ
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานการ

เรียนด้านการสอน และแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน และเงิน
วิทยฐานะที่เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนประจ�ำ
7. นวัตกรรมทางการศึกษาและรูปแบบการสร้าง
จากการวิจยั พบว่า นวัตกรรมทีส่ ร้างขึน้ นัน้ มาจากปัญหา
การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เช่น ขาดสื่อการ
สอนที่จะช่วยสร้างความสนใจแก่นักเรียน นักเรียนไม่
สนใจเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หรือผลการ
ทดสอบระดับชาติตำ�่ กว่ามาตรฐาน ส่วนนวัตกรรมทีส่ ร้าง
ขึน้ มา เป็นแผนการสอน แบบฝึกหัด และสือ่ การสอนต่าง
ๆ รูปแบบการสร้างนวัตกรรม โดย 1) ศึกษาหลักสูตร และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระ 3) ค้นหา
ปัญหาในสระต่าง ๆ 4) น�ำสาระทีน่ กั เรียนมีผลสัมฤทธิต์ ำ�่
มาสร้างนวัตกรรมโดยออกแบบให้สวยงาม น่าสนใจ มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอน
5) น�ำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาแก้ปัญหาการเรียนรู้
สรุปได้ว่ากระบวนการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่
วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษนัน้ ครูตอ้ งมีความรับผิดชอบ
อย่างสูงทั้งภาระหน้าที่ในด้านการสอน และภาระหน้าที่
อื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ปฏิบัติ
งานด้วยความกระตือรือร้น ให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อน
ครูและผู้บริหาร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีความ
เมตตากรุณา สอนให้ศิษย์มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และสถานศึกษาทุกครั้งเมื่อมี
โอกาส หมั่นพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรม หรือ
เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้อื่น หาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจ
สอบในเรื่องที่ไม่ถนัด และสังเกตปัญหาในชั้นเรียนของ
ผู้เรียน น�ำปัญหามาสร้างสื่อ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน�ำ
ไปใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เกิดการ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
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