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สถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมาโดยล าดับ

กว่า 60 ปี โดยมีวิทยาลัยในสังกัด 39 แห่ง ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์แบบบูรณาการและเน้นชุมชน และมี

นโยบายให้วิทยาลัยน าไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษา 2546 เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีนอกจากมคีวามรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพแล้ว  

ต้องเข้าใจผู้อื่นและรู้จักความเป็นจริงในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้และทักษะของตนไปสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพของตนเองได้เหมาะสมในแต่ละราย    

หลักสูตรบูรณาการ เป็นการจัดการศึกษาท่ีเน้นให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ (Humanistic) กระบวนการสอนจึงเป็นการน าแนวคิดของ

สุขภาพแนวใหม่ท่ีเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้บริการเป็นองค์รวม ตลอดจนน าศาสตร์ทางสังคมและความเป็นมนุษย์ (Social Science & 

Humanity) บูรณาการเข้าสูก่ารศึกษาตลอดท้ังหลักสูตร ดังนัน้จ าเป็นต้องมกีารปรับการเรียนการสอนใหม ่ท่ีแต่เดิมเป็นการเรยีนการสอนท่ีเน้น

แต่เนื้อหาความรู้และสมรรถนะเชิงวิชาชีพเป็นส าคัญ มาเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจชีวิตและความเป็นจริงในสังคม ผสมผสานกั บความรู้ทางวิชาการ

และทางวิชาชีพ เพื่อเป็นฐานในการจัดบริการสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของ

ประชาชน 

บทบาทของอาจารย์ผู้สอนจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการศึกษาแนวใหม่ดังกล่าว เป็นบทบาทในการกระตุ้นและสนับสนุน

การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการชี้ประเด็นจากข้อมูลท่ีศึกษามาได้ให้เห็นความจริงท่ีเกิดขึ้น และสะท้อนให้นักศึกษาเกิดความคิด เข้าใจตน เอง

และเข้าใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการดูแลสุขภาพดว้ยความเอื้ออาทร และด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันพระบรมราชชนก  

2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
 

 วธิีการวิจัย 

ประชากร  อาจารย์ผู้สอน จ านวน 1,800 คน ของวทิยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน  39 แห่ง 

กลุ่มตัวอย่าง  อาจารย์ผู้สอน จ านวน 202 คน ของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข จ านวน 18 แห่ง ในสังกัสถาบัน

พระบรมราชชนก 

เครื่องมอืการวิจัย 

1. แบบประเมินศักยภาพตนเองของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 2. แบบสัมภาษณอ์าจารย์ เกี่ยวกับการปรับทัศนคติและพัฒนาความคิด 

 การรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตั้งแต่เร่ิมโครงการโดยการสังเกตการสอนของอาจารย์ การสัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษาและ

ผู้บริหารวิทยาลัย การอ่านบันทึกการสอนของอาจารย์ และบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา รายงานต่างๆของนักศึกษา รวมท้ังการรวบรวม

ข้อมูลจากการนิเทศ ตดิตามการด าเนินงานของวิทยาลัย และการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กระบวนการพัฒนา 

 1.  การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ทั้งวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน 

 2.  ขั้นตอนการฝกึอบรมอาจารย์ 4 ระยะ 

การด าเนนิฝึกอบรมพัฒนาอาจารยใ์ห้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและมุมมอง เพื่อให้เข้าใจปัญหาสุขภาพและความตอ้งการท่ีแท้จริงของประชาชน เกิด

ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความพร้อมกับการสอนแบบบูรณาการ  หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วยชุดการอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรศึกษาชุมชน หลักสูตรการศึกษาเชิงคุณภาพ หลักสูตรวิเคราะห์ตนเอง และหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน ใช้เวลารวมท้ังสิ้น 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็น

การปรับทัศนคติของอาจารย์ต่อการเข้าใจสภาพจริงของการด าเนินชีวิต และความหมายของสุขภาพในมุมมองของประชาชน ท าให้เข้าใจผู้อื่นและ

มองเห็นข้อจ ากัดของตนเองมากขึน้ น ามาซึ่งการพัฒนาตนเองและการปรับทัศนคตติอ่การเรียนรู้ของอาจารย ์

 3.  ขั้นตอนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการศกึษาชุมชน 

 เนน้ให้อาจารย์ท่ีผ่านการอบรมขั้นตอนท่ี 1 เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการศกึษาวิจัยเชิงคุณภาพในพืน้ท่ี ซึ่งเป็นการพัฒนาอาจารย์

โดยใช้หลักการของการศึกษาสภาพจริงเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าถึงปัญหาสุขภาพและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  รวมท้ังเป็นการ

สร้างสาระการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับสภาพการด ารงชีวติและปัญหาสุขภาพในมุมมองของบุคคล และชุมชน โดยศึกษาพฤติกรรมของผู้คนในสังคม 

หรือวถิีด าเนนิชีวิต ทัศนคต ิความคิด ความเชื่อ และการเรียนรู้ของชาวบ้าน ฯลฯ 

 4.  ขั้นตอนการเรียนรู้จากการสอนแบบบูรณาการ 

 เนื่องจากการสอนแบบบูรณาการ จะเน้นการปรับฐานคิดของผู้เรียนให้มองเห็นกรอบความคิดและอคติของตนเองอันจะน าไปสู่การเข้าใจ

ผู้อื่น และกระตุ้นให้นักศกึษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดการเรียน    การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียน

การสอน  ดังนั้นการพัฒนาอาจารย์ในส่วนนี้ก็คือการเรียนรู้จากการสอนแนวใหม่ ซึ่งอาจารย์จะปรับทัศนคติต่อผู้เรียน ต้องมีมุมมองและเข้าใจชวีติ
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บนฐานของความเป็นมนุษยแ์ละชุมชน และพัฒนาทักษะให้สามารถอ่านและเข้าใจความคิดของผู้เรียนได้ รวมท้ังทักษะในการสอนเพื่อพัฒนาความคิด 

เชน่ ทักษะการสังเกต ทักษะการปรับทัศนคตแิละมุมมองของผู้เรียน ทักษะการศกึษาชุมชน ฯลฯ 

 5.  การนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และสรุปบทเรียนเฉพาะแห่ง 

 การนิเทศ ชี้แนะ ให้ค าปรึกษาในระหว่างการสอนบูรณาการจริงโดยทีมท่ีปรึกษาจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการทบทวนและสรุป

บทเรียนจากการสอนของอาจารย์ น ามาแลกเปลี่ยนภายในทีมอาจารย์ของแต่ละวิทยาลัยกับทีมท่ีปรึกษาท่ีไปนิเทศเป็นระยะๆ ประมาณ 2 

เดอืนตอ่คร้ัง ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ท่ีผสมผสานในการสอนแบบบูรณาการในวชิาต่างๆ   

 6.  การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 โครงการได้จัดให้มกีารประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิเคราะห์ผลการสอนร่วมกันระหว่างวิทยาลัย ปีละ 2 คร้ัง การประชุม

แตล่ะครัง้ได้ขอ้สรุปเพื่อน าไปปรับปรุงการสอนแบบบูรณาการ เป็นการต่อยอด จากประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม 

7.  การวิจัยประเมนิผลการเรียนรู้ของอาจารย์ 

 โครงการได้จัดท างานวิจัยประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ตามแนวทางสาธารณสุขแนวใหม่ ในปี 2550 เพื่อศึกษาภาพรวมของการ

เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย์ท้ังหมด และน ามาสังเคราะห์เป็นขอ้เสนอ 

 

 ผลการวจิัย 

1.  การประเมินสถานการณ์การสอนของอาจารย์ 

 พบวา่การสอนแบบบูรณาการในระยะแรกนั้น อาจารย์สว่นใหญ่ยังมจีุดออ่นหลายประการ ได้แก่  

 1.1  อาจารยย์ดึกรอบความคิดและวธีิการสอนแบบเดิมท่ีครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เชน่ เคยชนิกับการสอนบรรยายในชัน้เรียน การตั้ง

โจทยแ์ละให้ค าตอบส าเร็จรูป และเนน้สาระในรายวชิามากกวา่การเรียนรู้จากชวีิตจริง 

 1.2  อาจารย์ยังมีทัศนคติและมุมมองท่ีเป็นกรอบของตนเองเช่นเดียวกับนักศึกษา จึงไม่สามารถประเมินทัศนคติหรืออ่านความคิดของ

นักศึกษาได้ ท าให้มองข้ามปัญหาทัศนคติของนักศึกษา ผลก็คือการสอนของอาจารย์จึงขาดเป้า หรือมองเห็นเป้าแต่ขาดน้ าหนักที่จะกระตุ้นให้

นักศกึษามองเห็นกรอบของตัวเองและอยากเรียนรู้   

 1.3  ความเข้าใจของอาจารย์ในสาระเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมตามความเป็นจริงยังมีข้อจ ากัดด้วยมุมมองและฐานประสบการณ์ท่ีน้อย 

จึงไมส่ามารถวเิคราะห์และชี้ประเด็นจากกรณีศึกษาให้เกิดการเรียนรู้กับนักศกึษาได้  

 1.4  อาจารย์ยังขาดทักษะในการชี้ประเด็นท่ีเชื่อมโยงไปสู่ความคิดและปรับทัศนคติของนักศกึษา แตม่ักสนใจรายละเอียดของข้อมูล

ท่ีเก็บมาได้มากกว่า อาจารย์บางคนเกรงว่านักศึกษาจะไม่ได้สาระเนื้อหา จึงบรรยายให้ความรู้ในต าราท่ีได้เรียนมาแทน เนื่องจากไม่สามารถ

สอนสดจากชวีติจริงของกรณศีกึษาได้ 

2.  ผลการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์ในภาพรวม 

2.1  การเปลี่ยนแปลงด้านความคดิและทัศนคติต่อตนเอง 

ในบรรดาสาระข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในด้านความคิดและทัศนคต ิพบว่า การเปลี่ยนแปลงไปในทาง   ดีขึ้นมากสูงท่ีสุด ได้แก่ การ

มีมุมมองท่ีกว้างขึ้น เห็นหรือรู้ต่างไปจากท่ีเคยรู้ประมาณ 2 ใน 3 รองลงมา ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน การเตือน

ตนเองให้มองคนอื่นโดยไม่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์ตัดสิน และการไม่ด่วนตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันที ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

มาก 

 



4 
 

 

2.2  การเปลี่ยนแปลงด้านการใฝ่รู้ 

การประเมินสาระท่ีแสดงถึงการใฝ่รู้ เชน่ ความใส่ใจ การกระตอืรือร้นในการแสวงหาความรู้ ท้ังดา้นการพัฒนาตนเองหรือการเรียนรู้

จากภายนอกเพื่อสร้างทักษะให้กับตนเอง อาจารย์รายงานว่าคงเดิมไมแ่ตกต่างกันระหวา่งร้อยละ 8-10 และทุกสาระรายงานวา่เพิ่มขึน้มากเกิน

ครึ่ง ยกเว้นประเด็น กระตอืรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้ดา้นวชิาการ รายงานต่ าสุดร้อยละ 48 

2.3  การเห็นประโยชน์ในการท างาน 

ประโยชนท่ี์ได้รับจากกระบวนการพัฒนาอาจารย ์จ าแนกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นประโยชนต์อ่การท างานทั่วไป และส่วนท่ี 2 เป็น

ประโยชนต์อ่การเรียนการสอน  

ด้านการท างานทั่วไป จัดผลลัพธ์ได้เป็น 3 กลุ่ม ตั้งแตก่ลุ่มเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งน้อย ได้แก่ ความเบ่ือ เซ็ง เวลามปัีญหาในการท างาน 

ปัญหาความเครียดในการท างาน มีรายงานว่าสภาพยังคงเดิมสูงท่ีสุดประมาณ 1 ใน 4 และรายงานว่าดีขึ้นมากเพียงร้อยละ 31 กลุ่มท่ี

เปลี่ยนแปลงปานกลาง ได้แก่ การท างานได้อย่างเป็นระบบ การท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ และการให้ความส าคัญกับคุณภาพของการ

ท างาน พบวา่ คงเดิมและ ดีขึ้นมาก อยู่ระหว่างร้อยละ 13-16 และ 43-47  ส่วนกลุ่มท่ีเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ได้แก่ ความตั้งใจท่ีจะท างานโดยไม่

ยอ่ท้อตอ่อุปสรรค ความสามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้แมม้คีวามคิดท่ีแตกตา่งกัน 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของตนเองในการเรียนการสอน พบว่า การประเมินความคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนออกรายงานวา่

คงเดิมสูงท่ีสุด และ ดีขึ้นมากต่ าท่ีสุด ร้อยละ 14 และ 40 ตามล าดับ ทักษะการชี้ประเด็นให้ผู้เรียนเห็นตามความเป็นจริง ไม่รีบด่วนสรุป และ

สามารถประยุกตก์ารสอนเนื้อหาจากสภาพจริงได้รายงานวา่คงเดมิ ด้วยอัตราต่ าสุด และดีขึ้นมาก สูงที่สุดประมาณครึ่งหนึ่ง 

2.4  การเปลี่ยนแปลงด้านครอบครัว 

การเปลี่ยนแปลงต่อสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะการปฏิบัติหรือการแสดงออกของอาจารย์ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม การสื่อสาร การยอมรับ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์สามารถรับรู้ได้ด้วยตนเองหรือการสะท้อนด้วยค าพูดของบุคคลในครอบครัว ในแต่ละ

ประเด็นรายงานวา่ดีขึ้นมากประมาณรอ้ยละ 50  

2.5  การรับรู้ผลลัพธ์ที่เกดิกับผู้เรียน 

การรับรู้ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนแต่ละประเด็น รายงานว่าคงเดิมระหว่างร้อยละ 7-13 และดีขึ้นมากรายงานไม่เกินคร่ึง ยกเว้นเร่ือง

ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับครูรายงานว่าดีขึ้นมาก สูงมากถึงร้อยละ 63 ซึ่งค่อนข้างสูงกว่าทุกประเด็น สาระในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ

แสดงออก ได้แก่ มีความกล้าในการแสดงออกท่ีเหมาะสม รู้สกึเป็นอิสระต่อการเรียน ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ รายงานวา่ดีขึน้มากประมาณร้อยละ 

50   
3.  การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากประสบการณ์การเรียนรูข้องอาจารย์  

3.1  การเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านความคดิ/ทัศนคติต่อตนเอง 

การประเมินผลพบว่า กลุ่มอาจารย์ท่ีเคยผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ 4 หลักสูตรครบถ้วน เห็นการเปลี่ยนแปลงด้าน

ความคิดและทัศนคติของตนเองค่อนข้างชัดเจน เช่น การคิดอย่างเป็นระบบ การใช้วิจารณญาณในการคิดอย่างรอบคอบ การควบคุมอารมณ์

ของตนได้ และการสงบนิ่งเมื่อมสีิ่งเร้ามากระทบ  เช่นเดียวกับกลุ่มอาจารยท่ี์เคยท าวจิัยเชิงคุณภาพในพื้นท่ี พบการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด

และทัศนคติมากกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยท าวิจัย ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มท่ีผ่านการอบรม แต่กลุ่มท่ีเคยท าวิจัยมีผลด้านทัศนคติเด่นชัดกว่า เช่น 

มองเห็นขอ้เด่นข้อด้อยของตัวเองได้ การเตอืนให้มองคนอื่นโดยไม่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์ เป็นต้น 

เป็นไปได้ว่า อาจารย์ท่ีเคยท างานวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นท่ี ล้วนแต่ผ่านการอบรมครบทุกหลักสูตรเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การ

เปลี่ยนแปลงดา้นความคิดและทัศนคติย่ิงเด่นชัดและลุ่มลึกขึ้น  
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3.2  การเปลี่ยนแปลงด้านความใฝ่รู้ของอาจารย์ 

 พบว่ากลุ่มท่ีเคยท างานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงในหมวดนี้อย่างชัดเจนมากกว่ากลุ่มท่ีเคยผ่านการอบรม เช่น ความกระตือรือร้นใน

กิจกรรมทางวชิาการ  ขณะท่ีความสนใจเรียนรู้ชีวติเพื่อใช้ประโยชน์ในการสอน พบได้ท้ังในกลุ่มท่ีผ่านการอบรม กลุ่มท่ีเคยท าวิจัย และกลุ่มท่ี

เคยสอนบูรณาการ 

 3.3  การเปลี่ยนแปลงด้านการท างานของอาจารย ์

 พบวา่กลุ่มท่ีเคยท างานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเด่นชัดมากกวา่กลุ่มท่ีเคยผ่านการอบรม โดยเฉพาะการควบคุมอารมณใ์นขณะท างาน 

การท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้ ตลอดจนการท างานอย่างเป็นระบบขึน้  

 3.4  การเปลี่ยนแปลงด้านผลต่อผู้เรียน 

 พบว่าอาจารย์ท้ัง 3 กลุ่ม สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการสอนของตนเองได้คล้ายคลึงกัน เช่น ผู้เรียนมีความกล้าในการ

แสดงออกท่ีเหมาะสม และสามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้  กลุ่มอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอน เพิ่มพูนทักษะในการสังเกต และทักษะใน

การเชื่อมโยง 

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1.  การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าใจแนวคิดหลักการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดการศึกษาแนวใหม่ และมีขีด

ความสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการปฏรูิปการศึกษา เพราะอาจารย์จะเป็นผู้น าการ

เรียนรู้ไปสู่จุดหมายท่ีต้องการ ด้วยยุทธศาสตร์ใหม่และกระบวนการสอนแนวใหม่  การพัฒนาอาจารย์ต้องให้ความส าคัญกับการปรับแนวคดิ

และทัศนคติ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการจัดการสอนของอาจารย์อยา่งจรงิจังและต่อเนื่อง   

 2.  การพัฒนาอาจารย์ต้องอาศัยรูปแบบและกระบวนการท่ีหลากหลาย หนุนเสริมซึ่งกันและกัน และต่อเนื่อง   แต่กระบวนการท่ี

ส าคัญท่ีสุด คือ การสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง   ประสบการณ์ในโครงการพบว่า การฝึกอบรมพัฒนาอาจารย์เป็นกิจกรรมท่ี

จ าเป็นในการสร้างพื้นฐานด้านแนวคิดและทัศนคติเท่านัน้  แม้วา่การฝึกอบรมต้องใช้เวลาถึง 4 สัปดาห ์และไมส่ามารถฝึกอบรมปริมาณมากๆ 

ได้ เนื่องจากแนวคิดและทัศนคตเิป็นนามธรรมและบุคคลมักยึดตดิกับตนเอง  

 3.  การเรียนรู้จากการท างานวิจัยเชงิคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพจริงในพื้นท่ี เป็นกิจกรรมท่ีมีผลต่อการพัฒนาแนวคิดและทัศนคติให้ชัด

และลึกซึ้งขึ้น  ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างฐานความรู้ความเข้าใจสภาพจริงเกี่ยวกับชีวิตและมุมมองของประชาชน ตลอดจนทักษะของการเก็บ

ข้อมูลเชิงคุณภาพในการศึกษาชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสอนแบบบูรณาการของอาจารย์  การเรียนรู้ในส่วนนี้จ าเป็นต้องท างานเป็นหมู่

คณะและใชเ้วลานอกเหนอืจากงานประจ า ตัง้แตก่ารเก็บขอ้มูลในสนาม การวเิคราะห์ขอ้มูล และจัดท ารายงานผลการศึกษา  

 4.  การเรียนรู้จากการสอน นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาอาจารย ์แตเ่ป็นการเรยีนรู้จากการท างานของตนเอง  การสอน

ดังกล่าวเป็นการสอนแบบบูรณาการซึ่งเป็นเร่ืองใหม่ท่ีต้อง “คิดไป ท าไป” อาศัยประสบการณ์และปัญหาท่ีประสบจริงเป็นบทเรียนดา้นกลับใน

การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  การจะแปรเปลี่ยนประสบการณ์การท างานให้เป็นการเรียนรู้ได้นัน้ ตอ้งใชก้ระบวนการแลกเปลี่ยน วเิคราะห์ และ

สังเคราะห์ร่วมกันในทีมงานและท่ีปรึกษาภายนอกอย่างใกล้ชิด  การพัฒนาอาจารย์ในส่วนนี้ก็ต้องใช้เวลาขยายผลนอกเหนือจากงานประจ า

เชน่เดียวกัน 

 5.  บทบาทของทีมท่ีปรึกษาภายนอก ท่ีต้องเรียนรู้และเข้าใจสภาพพื้นฐานความคิดและการท างานของอาจารย์ในวิทยาลัย และ

สามารถท างานรว่มกับทีมอาจารย์อยา่งใกล้ชิด นับเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมากตอ่การพัฒนาอาจารยใ์นแนวทางนี ้จึงเป็นเงื่อนไขท่ียากและลงทุนสูง ท้ัง

ศักยภาพของทีมท่ีปรึกษา วทิยากรภายนอก ทรัพยากร และระยะเวลา  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ในระยะยาว นา่จะมีความคุ้มค่าและเป็น

ประโยชน์ 
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 6.  หลักในกระบวนการพัฒนาอาจารย์ ต้องเข้าใจธรรมชาติของการพัฒนาคนท่ีเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ภายในบุคคล กล่าวคือ การ

พัฒนาจะมีผลต่อการเรียนรู้ในแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกัน จะคาดหวังผลด้วยการฝึกอบรมแบบส าเร็จรูปในปริมาณมากๆ รวมท้ังเห็นผลในระยะ

สั้นได้ยาก  ด้วยการพัฒนาอาจารย์เป็นเร่ืองท่ีอาศัยประสบการณ์ของบุคคลเป็นวัตถุดิบในการเรียนรู้ของตัวเอง จึงไม่ถูกจ ากัดด้วยรูปแบบ 

เร่ืองราว เวลา และสถานที่  ผู้พัฒนาสามารถใชส้ถานการณ์และโอกาสท่ีเกิดขึ้นให้เอื้อประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่คุณภาพของการ

เรียนรู้ท่ีไม่สิ้นสุด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารยจ์ึงตอ้งยืดหยุน่และเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบและองคก์รในระยะยาว 

 


