
การพัฒนาคุณภาพครู 
ดวยวิธีเสริมพลัง 

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีนาคม  2553
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4)  ผูพัฒนา 1 คน ควรพัฒนาครูนอยกวา 50 
คนการดูแลจะไดทั่วถึง 

5)  การพัฒนาควรเปนการดําเนินการในภาวะ 
การทํางานปกติของครู 

-----------------------------------
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4.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําการพัฒนาดวยวิธี 
เสริมพลังไปใชพัฒนาคุณภาพครู 

การจะนําวิธีการพัฒนาแบบเสริมพลังไปใช 
พัฒนาคุณภาพครู มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1)  การพัฒนาแบบเสริมพลัง เปนวิธีการ 
พัฒนาที่เหมาะสมสําหรับผูที่ทํางานใกลชิดกับครู เชน 
ศึกษานิเทศก

2)  ผูพัฒนาควรเปนผูมีความรู ความสามารถ 
และสามารถดําเนินการไดดวยตนเองทั้ง 4 มิติ เพื่อจะ 
ทําใหการพัฒนามีความตอเนื่องและครูก็มีความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติ 

3)  เรื่องที่จะพัฒนาควรเปนเรื่องที่ครูตองนํา 
ความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติ  เชน เรื่องการจัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหนวย/แผนการเรียนรู 
และการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ฯลฯ 

คํานํา 
ปจจุบนัมกีารกลาวถึงกนัมาก เรื่อง 

คุณภาพนักเรยีนซึง่เปนเสมือนกระจกเงาที่สะทอนให 
เห็นถงึคุณภาพของครู แมวาการพัฒนานักเรียนใหเกดิ 
คุณภาพสูงสุดจะมีปจจัยหลายประการ ทั้งความพรอม 
ของนักเรียน ความพรอมของครู สภาพแวดลอมรอบตัว 
สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียน ดังนัน้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพครูจงึเปนโจทย 
ขอหนึ่งที่ผูเกี่ยวของควรจะตองหาวิธีการทีม่ี 
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลอยางแทจริงมา 
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพครู 

การพัฒนาคุณภาพครูมีวิธีดําเนินการไดหลาย 
วิธี แตการจะเลือกใชวิธีการใด ควรจะขึ้นอยูกับความ 
ตองการของผูรับการพัฒนา วัตถุประสงคของการ 
พัฒนาและเรื่องที่จะพัฒนา มิเชนนั้นการพัฒนาก็จะได 
ประโยชนไมมากเทาที่ควร ผู เขียนในฐานะที่ เปน 
ศึกษานิเทศกมีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว 
ใ น ม า ต ร ฐ า น ตํ า แ ห น ง   ข อ ห นึ่ ง
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คือ การคนควาทางวิชาการและวิเคราะห วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อนําไปสูการพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ 
จึงไดทําการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาคุณภาพ 
ครู ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา วิธีการหนึ่งที่สามารถ 
นําไปใชแลวไดผลคือ  การพัฒนาแบบเสริมพลัง 
(Empowered  Development  Approach)  โดยการสราง 
เสริมใหครูมีพลังใจ (heart) พลังสมอง (head) และพลัง 
การปฏิบัติ (hand) 

อนึ่ง การพัฒนาแบบเสริมพลังที่เปนผลจาก 
การศึกษาไดนําไปทดลองใชกับครู จํานวน 2 รุน รุนละ 
1 ปการศึกษาคือ ปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 
2552 ผลจากการศึกษาความรูความสามารถ ผลงานและ 
ความคิดเห็นของครูที่ไดรับการพัฒนา พบวา อยูใน 
ระดับดีถึงดีมาก 
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5)  พูดจาชัดเจน ตรงประเด็น สามารถพูด 
เรื่องที่ยากใหเปนเรื่องงายได 

6)  ใจกวางและใจเย็นรับฟงความคิดเห็นของ 
ผูรับการพัฒนาดวยความยินดี 

7)  เปนผูมีเมตตา ผูที่อยูใกลชิดอบอุนใจ 
8)  ทํางานรวมกับผูอื่นได โดยรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่น 
9)  การสอนแนะดําเนินการเปนลําดับ เปน 

ขั้น เปนตอน และเขาใจงาย 
10)  ไมใชคําพูดที่เปนการสั่ง หรือการสอน แต 

ใชวิธีการกระตุนใหผูรับการพัฒนาไดคิดและมีกําลังใจ 
ที่จะดําเนินการ
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3.  คุณลั กษณะของ ผู ที่ จ ะทํ าหน าที่พัฒนา 
คุณภาพครู  ดวยวิธีเสริมพลัง 

การพัฒนาคุณภาพครูดวยวิธีเสรมิพลัง ซึ่งมี 4 
มิติผูทําหนาที่พัฒนาควรดําเนนิการไดทัง้ 4 มิติ เพราะ 
จะทําใหการพัฒนามีความตอเนื่อง 

อนึ่ง  จากการทดลองใชรูปแบบการพัฒนา 
แบบเสริมพลังกับครู 2 รุน ๆ ละประมาณ 60 คน ไดขอ 
คนพบคุณลักษณะของผูที่จะทําหนาที่พัฒนา ดังนี้ 

1)  เปนผูที่ผูรับการพัฒนาศรัทธา 
2)  เปนผูมีความรอบรูในเนื้อหาที่จะพัฒนา 

และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
3)  มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการที่จะใชใน 

การพัฒนาและสามารถนํามาปรับใชไดสอดคลองกับ 
ความตองการของผูรับการพัฒนา 

4)  เปนผูรับฟงที่ดีสามารถทําใหการพูดคุยเปน 
ธรรมชาติ ไมเกิดความเครียด 

ค 

ดังนั้น ผูเขียนจึงไดนํามาเรียบเรียงและจัดทํา 
เปนเอกสารฉบับนี้ขึ้นและหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสาร 
ฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่รับผิดชอบในการ 
พัฒนาคุณภาพครู ศึกษานิเทศก และผูที่สนใจสามารถ 
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
เ รี ย น รู ข อ ง ค รู 
ซึ่งจะนําไปสูคุณภาพของผูเรียนตอไป 

(นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร) 
ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ
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แผนภูมิที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวางมิติการพัฒนากับ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1  การอบรม 

2 
การเปน 
พี่เลี้ยง 

4 
การ
นิเทศ 

3  การช้ีแนะ 

พลังใจ  พลังสมอง 

พลัง 
การปฏิบัติ
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ไมสามารถปฏิบัติไดเพราะอาจจะเขาใจไมชัดเจน หรือ 
มีภาระงานมาก จําเปนตองสรางเสรมิพลงัสมองและ 
พลังใจควบคูไปดวย จึงตองใชทั้งการเปนพี่เลี้ยงและ 
การชี้แนะไปพรอม ๆ กัน โดยดําเนนิการทัง้เปน 
รายบุคคล และรายกลุมยอย เมือ่การปฏบิัติดําเนนิการ 
ไปไดระยะหนึ่ง ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู เพื่อ 
ผูเขารับการพัฒนาจะไดประเมนิตนเองวามีความเขาใจ 
ระดับใด ในขณะเดียวกันผูพัฒนาก็จะไดทราบเรื่องที่ 
ควรจะตองใหความรูเพิม่เติม ซึ่งเทคนิคที่ใชในขั้นตอน 
นี้คือ การนิเทศซึง่เปนการพัฒนาพลังสมองและพลงัใจ 
หลังจากการนิเทศแลวผูพัฒนาจะทําหนาที่พี่เลี้ยงและ 
สอนทํา โดยดําเนินการสลับกนัไปเชนนีเ้รือ่ย ๆ กอน 
การพัฒนาสิ้นสุด ผูเขารับการพัฒนาก็จะไดรับการสราง 
เสริมพลังใจ และพลงัสมอง ตามศักยภาพของแตละคน 
อีกครัง้หนึง่ วิธีการพัฒนาจะจบดวยการนเิทศในรูปของ 
การประชุมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูและการนําเสนอ 
ผลงาน การดําเนนิการเชนนี้จะนําไปสูความภาคภูมใิจ 
และความเขาใจที่ยัง่ยืน 

สารบัญ 

หนา 
คํานํา 
การพัฒนาคุณภาพครูดวยวิธีเสริมพลัง 
1.  ความเปนมา  1 
2.  การพัฒนาแบบเสริมพลัง  3 
3.  คุณลักษณะของผูที่จะทําหนาที่พัฒนาครู  12 

ดวยวิธีเสริมพลัง 
4.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําการพัฒนา  14 

แบบเสริมพลังไปใชพัฒนาคุณภาพครู
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การพัฒนาดวยวิธีเสริมพลัง ตองเริ่มจากมิติ 
ที่ 1 คือการอบรมกอน เพื่อสรางพลังใจ (heart) และพลงั 
สมอง (head) และหลังจากนั้นจึงสูการปฏิบัติ หรือพลัง 
การปฏิบัติ (hand) ในระหวางการปฏิบัติบางคนอาจจะ 

การนิเทศ  เปนกจิกรรมที่ดําเนินการกับผูเขารับ 
การพัฒนาทุกคนพรอมกัน เพือ่ชวยเหลือ 
อํานวยการ ดูแลใหสามารถปฏบิัติงานไดตาม 
เปาหมายที่กําหนด โดยการประชุม สัมมนา 
แลกเปลีย่นเรียนรู  เพื่อใหเกิดความรู และ 
มีแนวคิดในการปรับปรุงแกไข สรางสรรค 
ผลงาน  การนิเทศดําเนินการระหวาง 
การพัฒนาและกอนสิน้สุดการพัฒนา 

การนิเทศ (Supervision) 
4
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การช้ีแนะ  เปนการดําเนนิการควบคูกับ 
การเปนพี่เลีย้ง โดยการแนะนําผูเขารับ 
การพัฒนาใหสามารถนําความรู ความเขาใจ 
ที่มีอยูและ/หรอืไดรบัจากการอบรม 
สูการปฏิบัติ ทีละประเดน็ การสอนแนะ 
ดําเนินการเปนรายบุคคล และกลุมยอย 
ตลอดชวงเวลาของการพัฒนา 

การชีแ้นะ (Coaching) 3 

การพัฒนาคุณภาพครู 
ดวยวิธีเสริมพลัง 

1.  ความเปนมา 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 
2561 )  มี จุ ด เนนที่ สํ าคัญ  3  เ รื่ อ งคื อ  เ รื่ อ งโอกาส 
ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวม ดังนั้น 
คําวา “คุณภาพการศึกษา” คงไมใชคุณภาพของนักเรียน 
เพียงอยางเดียว เพราะการที่นักเรียนจะมีคุณภาพไดนั้น 
ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ จึงควรไดรับการพัฒนาใหมี 
คุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

ผูเขียนในฐานะที่เปนศึกษานเิทศกไดออกไป 
นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยยีนผูบริหารสถานศึกษาและครู 
ขอมูลที่ไดรบัจากผูบริหารสถานศึกษาและครูคอื ใน 
ปจจุบนันี้ ครูมีภาระงานมาก ทั้งดานการสอน การทาํ 
โครงการตาง ๆ
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ที่หนวยงานทัง้ภายนอกและภายในมอบใหสถานศึกษา 
ดําเนินการ และถึงแมวาโครงการที่ทําจะมีสวนรวมใน 
การพัฒนานักเรียนก็ตาม แตดวยขอจํากัดในการทํา 
หนาที่ของครู รวมถงึปญหาการขาดแคลนครูของ 
สถานศึกษา สงผลใหคุณภาพดานการสอนของครูลด 
นอยลงไป ถงึแมวาในดานความรูจะไดรับการอบรมอยู 
เปนประจําก็ตาม นอกจากนัน้ ครูสวนหนึง่ขาดขวัญ 
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นวิธีการที่จะชวย 
พัฒนาคุณภาพครู คือการทําใหครูมีความรู 
ความสามารถ (ปฏิบัติได) และในขณะเดียวกันก็มี 
กําลังใจทีจ่ะพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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การเปนพี่เลี้ยง  เปนการใหคําปรกึษาแกผูรับ 
การพัฒนาเปนรายบุคคล และกลุมยอย ติดตาม 
กํากับ กระตุน เพื่อใหทํางานสําเร็จตาม 
เปาหมายที่วางไว เรยีนรูรวมกนั รวมวเิคราะห 
และสะทอนความคิดและความจรงิของ 
การกระทําทีเ่ปนระบบ ดวยบรรยากาศ 
สรางสรรค ทัง้ทางโทรศัพท หรือไปพบผูรบั 
การพัฒนาที่สถานศึกษา โดยดําเนินการ 
ตลอดชวงเวลาของการพัฒนา 

การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) 2
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จําเปนตองใชหลาย ๆ วิธีควบคูกัน วิธีการที่ไดนํามาใช 
และประสบผลสําเร็จคือ  การพัฒนาดวยวิธีเสริมพลัง 
Empowered  Development Approach)  ซึ่งแบงการ 
พัฒนาออกเปน 4 มิติ ดังนี้ 

การอบรม  เปนกิจกรรมแรกที่ดําเนินการ 
กับผูเขารับการพัฒนาทุกคน เพือ่สรางจิตใจให 
มีความพรอม ทั้งในการรบัความรูและสิ่งที่ 
จะตองนําไปปฏบิัติ สรางความตระหนกั 
ช้ีใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา เปาหมาย 
ของการพัฒนา บทบาทของผูรับการพัฒนา 
และผูพัฒนา และองคความรูทีจ่ะนําไปสู 
การปฏิบัต ิ

การอบรม (Training) 
1 

3 

2.  การพัฒนาแบบเสริมพลัง (Empowered 
Development Approach) 
2.1  แนวคิด 

Empower มาจากการรวมตัวของคํา 2 คํา คือคํา 
วา em และ power คําวา em (หรือ en) เปนคําอุปสรรค 
(คําเสริมนําหนาคํา เพื่อใหเกิดความหมายใหม) ที่ให 
ความหมายถึง “การทําใหเกิดขึ้น” เมื่อนํามารวมกับคํา 
วา power  ที่แปลวา “พลัง” จึงเกิดคําวา “empower” 
ซึ่งหมายถึง “สรางเสริมพลัง” 

ดังนั้น การสรางเสริมพลัง คือการทําใหเกิด ทํา 
ใหมี ทําใหตระหนัก ทําใหเชื่อมั่น ทําใหไดใช ไดพัฒนา 
“ศักยภาพ” ที่มีอยูออกมาเปนพลังที่สรางสรรค ทั้งพลัง 
กาย พลังใจ พลังความคิด และพลังปญญา ฯลฯ 

การสรางเสริมพลังใชไดทั้งกับการสรางเสริม 
พลังใหตนเอง ใหบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน หรือ 
องคกร
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สวนการพัฒนาแบบเสริมพลั ง  ที่ ผู เขี ยน 
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพครู เปนการสรางเสริมให 
ครูไดพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยูแลวใหเกิดเปน 
พลัง 3 ชนิดคือ พลังใจ (heart)  พลังสมอง (head)  และ 
พลังการปฏิบัติ (hand)  โดยพลังทั้ง 3 ชนิดนี้ เมื่อจะทํา 
สิ่งใดตองผูกพันเ ช่ือมโยงกันหรือเปนอันหนึ่งอัน 
เดียวกัน ดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่  1  ความผูกพันระหวางพลังทั้ง 3 ชนิด 

พลังสมอง 
(Head) 

พลังใจ 
(Heart) 

พลังการปฏิบัติ 
(Hand) 

5 
จากแผนภูมิที่ 1 การดําเนินการสรางเสริมให 

ครูเกิดพลังทั้ง 3 ชนิด เรื่องที่ตองดําเนินการ มีดังนี้ 
เรื่องที่ 1 การสรางจิตใจใหครูมีความพรอม 

(พลังใจ) – (heart)  เพื่อใหเกิดความสนใจ ใสใจ เห็น 
คุณคา รักจะทํา มุงมั่นที่จะไปใหถึงจุดหมาย 

เรื่องที่  2 การสรางใหครูมีความรู ความเขาใจ 
(พลังสมอง) (Head) เพื่อใหเกิดความรู ความคิด มุมมอง 
การวิ เคราะห การวิจัย การเ ช่ือมโยง และการเห็น 
ภาพรวม 

เรื่องที่  3 การลงมือปฏิบัติ (พลังการปฏิบัติ) – 
(Hand)  ดวยการใหทดลอง ฝกฝน สรางวินัย ลงมือ 
ปฏิบั ติ   ตรว จสอบ  ปรั บปรุ ง แก ไข  และพัฒน า 
สรางสรรค 

2.2  วิธีการพัฒนา 
การสรางเสรมิใหครเูกิดพลังใจ พลังสมอง 

และพลังการปฏิบัติ ตามแนวคิดที่ไดกลาวไวนัน้ การจะ 
นําวิธีการใดวิธีหนึ่งมาพัฒนา อาจจะไมประสบ 
ผลสําเร็จ


