การยกระดับคุณภาพครูไทย ในศตวรรษที่ 21*
พิ ณสุดา สิ ริธรังศรี**

ความนา
ท่ า มกลางการเปลี่ย นแปลงบริบ ทสัง คม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ การเมือ งการปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารปจั จุบนั บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและ
รุน แรง การศึกษายังคงเป็ น กลไกสาคัญในการพัฒนาคุณ ภาพชีวติ มนุ ษ ย์และการพัฒนาประเทศที่
เชื่อมโยงกันทั ่วโลก ให้สามารถดารงชีวติ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงนี้ได้อย่างยั ่งยืน ทัง้ ทีเ่ ป็นการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทัง้ การศึกษาตลอดชีวติ การจัดระบบการศึกษาที่สนองตอบ
ความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติมากเท่าไร หมายถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรีย นให้มีศกั ยภาพเพิ่ม ขึ้น เพียงนัน้ บุค คลส าคัญ ที่สุดใน กระบวนการพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนรู้ ก็คอื “ครู” ครูยงั คงเป็นผูท้ ม่ี คี วามหมายและปจั จัยสาคัญมากที่สุดในห้องเรียน และ
เป็น ผู้ท่มี คี วามส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา ทัง้ นี้ เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กบั คุณภาพของครู
(McKinsey, 2007; วรากรณ์ สามโกเศศ, 2553; ดิเรก พรสีมา, 2554) ครูเป็นปจั จัยสาคัญในระดับ
โรงเรียนที่ส่ง ผลต่อการเรีย นรู้ของนักเรีย นมากที่สุด จากการทดสอบระดับนานาชาติ ประเทศที่มี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้สูง จะมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า ขณะเดียวกันประเทศที่มี
ประชากรมีการศึกษาดีมคี ุณภาพจะมีความเป็นประชาธิปไตยและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูง
กว่า (Hanushek และ Rivkin, 2010) ทาอย่างไร ที่จะให้ครูได้รบั การพัฒนาคุณภาพ มีศกั ยภาพ เป็น
“ครูเพื่อศิษย์” อย่างสมบูรณ์ มีทกั ษะการเรียนรู้ และต้องเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวติ
ของตนเอง ระหว่างเป็นครูเป็นการเรียนรู้ และมีศกั ดิ ์ศรีสาหรับการเป็นครูเพื่อศิษย์และเพื่อการดารงชีวติ
ของตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2551; 2557) มีสมรรถนะและความเชีย่ วชาญในการทางานที่ประกอบด้วย
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติทด่ี ตี ่อการทางานที่เน้นทักษะมากกว่าความรู้ (กฤษณพงศ์ กีรติกร, 2557)
เปลี่ยนวิธกี ารสอนที่เน้น “วิชาเป็นตัวตัง้ ”เป็น “เน้นชีวติ ผู้เรียนเป็นตัวตัง้ ” (ประเวศ วะสี, 2553) หรือ
มุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) อย่างจริงจัง มีการพัฒนาวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของ
สัง คม (ไพฑูร ย์ สิน ลารัตน์ , 2557) เป็ น ครูท่มี ีค่า คือเป็ น ครูท่ที างานแต่ไ ม่ท าเงิน คิดถึง ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ค้นคว้าเพิม่ พูนปญั ญา และเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณา (สุมน อมรวิวฒั น์, 2555)
.................................................
*รายงานการศึกษาประกอบการประชุมวิชาการ “อภิวฒั น์การเรียนรู.้ .สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย (6-8 พฤษภาคม 2557)
จัดโดย สานักงานสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) ณ อิมแพค เมืองทองธานี
*ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์, ดร., ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
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สถานการณ์ครูไทยปัจจุบนั : ความจาเป็ นในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพครู
นับจากอดีตถึงปจั จุบนั สังคมไทยยังคงให้ความสาคัญต่อ “ครู” ว่าเป็นบุคคลทีจ่ ะส่งเสริมและ
สรรค์สร้างการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพ และเมื่อสถานการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ ที่เป็น
การเรียนรูใ้ นระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ที่จาเป็นต้องได้รบั การ
ส่งเสริม พัฒนาและยกย่องเพื่อร่วมกันปกป้องและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กหรือผู้เรียนให้เป็นผู้ท่มี ี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมอันดีงาม รวมทัง้ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ (วรากรณ์ สามโกเศศและคณะ, 2553)
สาหรับครูในสถานศึกษาหรือครูในระบบปจั จุบนั เป็นครูกลุ่มหลักทีย่ งั คงมีบทบาทสาคัญต่อการ
เรียนรูแ้ ละคุณภาพของผูเ้ รียน จากสถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทย ปี 2555-2556 (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2557) มีครู/คณาจารย์ รวม 740,199 คน จาแนกเป็น (1) ครูระดับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
และปฐมวัย จานวน 673,639 คน คิดเป็นร้อยละ 91 และ(2) คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา จานวน 66,650
คน คิดเป็นร้อยละ 9 ปีการศึกษา 2555 ครู คณาจารย์ดงั กล่าวรับผิดชอบผู้เรียนในระบบแต่ละระดับ
ทัง้ สิ้น 14,079,980 คน จาแนกเป็นการศึกษาขัน้ พื้นฐานและปฐมวัย จานวน 12,322,197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.51 และการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 1,757,783 คน คิดเป็นร้อยละ 12.49 อัตราส่วน
นักเรียน/นักศึกษาต่อครู ส าหรับการศึกษาขัน้ พื้น ฐานและปฐมวัย คิดเป็ น 18.3:1 และ ส าหรับ
ระดับอุดมศึกษา คิดเป็น 26.41: 1
อาจกล่าวได้ว่า อัตราส่วนนักเรียนต่อครู โดยเฉพาะระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและปฐมวัยโดย
ภาพรวมยังคงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ ก.ค.ศ. ทีก่ าหนดไว้คอื 25:1 ทีน่ ่าจะเพียงพอต่อความต้องการ
ของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนนักเรียนต่อครูดงั กล่าว ก็ไม่ส ามารถสะท้อนความหลากลาย
ของการจัดการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานดังกล่าวทีม่ พี น้ื ทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ในเมือง ชนบท และชายแดน ที่ยงั คงมี
ครูเกินเกณฑ์ในบางพืน้ ที่ และไม่ครบตามเกณฑ์ในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ การขาดแคลนครูเชิงคุณภาพตาม
สาระวิชา เช่น ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บางแห่ง ไม่มคี รูสอนเฉพาะวิชา (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551; สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา, 2552; สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2554) ขณะเดียวกัน การขาดแคลนครูเชิงปริมาณในอนาคตจะทวี
ความรุนแรงยิง่ ขึน้ เมื่อครูจะเกษียณในรอบห้าปีขา้ งหน้ า (2556-2560) ถึง 97,254 คน มีจานวนระหว่าง
ปีละ 10,932 คน – 25,431 คน (สานักงาน ก.ค.ศ., 2556) หากไม่เตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพก็จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีก
ทัง้ คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กาหนดให้มกี ารคืนอัตรา
เกษียณให้กระทรวงศึกษาธิการ ไว้เพียงปี 2556 หลังจากนัน้ จะคืนให้เพียงร้อยละ 20 ซึง่ จะได้คนื เพียง
20,000 อัตราเท่านัน้ จึง นับเป็น วิกฤติการณ์ และความท้าทายต่อระบบครูและระบบการศึกษาที่น่ า
ห่วงใยยิง่
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การยกระดับและการพัฒนาครูปัจจุบนั
ด้วยภารกิจและความรับผิดชอบต่อคุณภาพของนักเรียน/นักศึกษาดังกล่าว หากจะพิจารณาถึง
วงจรของระบบครูปจั จุบนั ทีป่ ระกอบไปด้วย การผลิต การพัฒนา และการใช้ครู พบว่า
1. การผลิ ตครู มีการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูโดยคุรุสภา และมีสถาบันผลิตครูในความ
รับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และคณะสงฆ์ ถึง 77 แห่ง ปี
2553 ทุกชัน้ ปี จานวน 123,070 คน สาเร็จการศึกษา 15,466 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56 และเข้าใหม่
47,436 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54 พบว่า คุณลักษณะครูท่ตี ้องการควรเป็นครูท่มี จี ติ วิญญาณของความ
เป็นครูและผูใ้ ห้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ ผู้อานวยความสะดวก นวัตกร
ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ตามทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม มีความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย รู้และเข้าใจอัต
ลักษณ์ของความเป็นพลเมืองและพลโลก สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 และประชาคม
อาเซียน การผลิตครูจงึ ต้องการการออกแบบที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 บน
พืน้ ฐานความเป็นไทย ทีต่ อ้ งรณรงค์และคัดเลือกให้คนเก่งคนดีมาเป็นครูควบคู่กบั การจัดระบบการตอบ
แทนทีเ่ หมาะสมและศักดิ ์ศรีของครูมอื อาชีพ ทีค่ วรปฏิรปู ระบบการผลิตครูของครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ท่ี
ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางวิทยาการและความรู้ พลิกรูปแบบของการผลิตและพัฒนาครู
ให้เป็นผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรู้
2. การพัฒนา การพัฒนาครูเป็นหน้าที่ของต้นสัง กัด และมีองค์กรกลางด้านนโยบายและ
ส่งเสริมการพัฒนาครู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา: สคบศ.) ที่ยงั คง
ต้องการการกระจายการพัฒนาไปที่สถานศึกษาโดยตรง ตามความต้องการการพัฒนาที่แท้จริงของครู
ความเสมอภาคในโอกาสได้รบั การพัฒนาระหว่างครูในเมืองและครูในชนบท ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่
และครูใ นโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒนาที่ห ลากหลายที่ใ ห้
ความสาคัญว่าครูคอื ผูเ้ รียน (Teachers as Learners) ทีต่ อ้ งแสวงหาและได้รบั การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อศิษ ย์ท่มี คี ุณ ภาพ โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนรู้ท่สี อดคล้องกับสถานการณ์และผู้เรียน ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น เช่น การทาห้องเรียนให้เป็นห้องทางาน ทักษะปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูกบั ศิษย์ ทักษะ
การตัง้ คาถาม ทักษะการออกแบบการเรียนรูแ้ บบ active learning ทักษะการจัดกิจกรรม ทักษะการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นกั เรียนและเพื่อนครู ทักษะการเรียนรูเ้ ป็นทีม ทักษะการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียน
แบบรูจ้ ริง ทักษะการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นผูก้ ากับการเรียนรูข้ องตนเองได้ ฯลฯ
3. การใช้ครู (การบริหารจัดการครู) มีองค์กรบริหารจัดการครูโดยคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) องค์กรวิชาชีพครูโ ดยคุรุ สภา ท าหน้าที่ควบคุมและส่ง เสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู พบว่าต้องการครูท่สี อดคล้องกับความขาดแคลนเชิง ปริมาณและคุณ ภาพและ
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สามารถกาหนดความต้องการได้เอง โดยเฉพาะครูประจาสาระวิชา ครูวชิ าเอก การสร้างแรงจูงใจและ
ความภาคภูมใิ จในวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาวิชาชีพครูท่สี อดคล้องกับสภาพ
จริง การรักษาและปกป้องสิทธิครู รวมทัง้ การประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามสภาพจริงและผลที่เกิด
กับผูเ้ รียนทีผ่ กู กับความรูค้ วามสามารถของครูควรควบคุมมาตรฐานครู ควรปฏิรูประบบการสอนของครู
ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์และมีวจิ ารณญาณของผูเ้ รียน การประเมินครูแบบค่าสัมพัทธ์ ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อ
ความเปลีย่ นแปลงสุทธิทเ่ี กิดกับปจั จัย (net gain) รวมทัง้ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร และธรรมาภิบาล
สรุปได้วา่ การผลิต การพัฒนาและการใช้ครู ล้วนต้องการการปรับปรุงและพัฒนาที่นาไปสู่การ
ยกระดับครูเพื่อคุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ สิน้ แม้วา่ ปจั จุบนั จะมีขอ้ เสนอนโยบายการพัฒนาครูจากองค์กร
นโยบายที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างต่อเนื่ องก็ตาม แต่กย็ งั ต้องการการเติมเต็มในระบบและนาไปสู่การ
ปฏิบตั ใิ ห้มากขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ ด้านการผลิต การพัฒนา และการใช้ครูในโอกาสต่อไป
การยกระดับและพัฒนาครูของต่างประเทศ : บทเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้
จากการศึก ษาการยกระดับ และพัฒ นาครูข องต่ า งประเทศในทวีป ต่ า งๆ เช่ น ฟิ น แลนด์
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน (เซี่ยงไฮ้) พบว่า แต่ละ
ประเทศต่างมุ่ง เน้น การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของประเทศ ความต้องการของ
แรงงานและตอบสนองต่อโลกสมัยใหม่ แนวคิดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนัน้ ยังพบว่า แม้วา่ แต่ละประเทศจะมุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ พัฒนาครู
ให้มีความเป็ น สากลก็ตาม แต่ประเทศเหล่านัน้ ต่างล้วนพัฒนาบนพื้น ฐานของความเป็ น ท้องถิ่น ที่
คานึงถึงเอกลักษณ์และความเป็นชาติของตนเองอีกด้วย
จากการศึกษาผลการศึกษา/วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาครูของต่างประเทศ พบประเด็น สาคัญ
เกีย่ วกับการยกระดับและพัฒนาครูของต่างประเทศโดยภาพรวม ดังนี้
1. การผลิ ตครู ให้ความสาคัญว่า ครูเป็นบุคคลสาคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการ
สอน และคุณภาพของผูเ้ รียน คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ท่มี คี วามรอบรู้มากขึน้ มีความ
เป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็ นผู้ท่มี นี วัตกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ผลการ
เรียนรูท้ ต่ี อ้ งการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการทางานในศตวรรษที่ 21
(OECD, 2012) รักในอาชีพ มีชวี ติ เรียบง่าย และมีจติ วิญญาณของความเป็นครู มีการกาหนดสมรรถนะ
ของครูโดยภาพรวมประกอบด้วย 1) ความรู้ในเนื้ อหาวิชา 2) การสื่อสารและการใช้ภาษา 3) การ
พัฒนาหลักสูตร 4) การจัดการเรียนรู้ 5) การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ 6) การบริหารจัดการ
ชัน้ เรียน 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 8) การวัดและประเมินผล 9) การ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 10) จิตวิทยาสาหรับครู 11) การสร้างความสัมพัน ธ์กบั ชุ มชน 12)
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คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผู้นาและการทางานเป็ นทีม 14) การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพรทิพย์ แข็งขัน,
2555) มีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันผลิตครู คัดคน
เก่งระดับหัวกะทิให้มาเป็นครูโดยกาหนดกลุ่มทีม่ ผี ลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน และเข้าเป็นครู การยกย่อง
อาชีพครู ว่าเป็นวิชาชีพชัน้ สูงเทียบเท่าอาชีพสาคัญๆ การได้รบั การยอมรับ เชื่อถือ ไว้วางใจในระดับ
แนวหน้าของประเทศ และมีเงินเดือนสูงระดับต้นๆเมื่อเปรียบเทียบอาชีพอื่นเช่น แพทย์ นักกฎหมาย
2. การพัฒนาครู ให้ความสาคัญและเชื่อว่า ครูเป็นผูเ้ รียน ทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเอง
และรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ จึงมีกฎหมาย/นโยบายว่า ครูทุกคน ต้องได้รบั
การพัฒนาจากหน่วยงานและพัฒนาตนเองทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และต้องเข้ารับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องปีละ 100 ชั ่วโมง ครูบรรจุใหม่ตอ้ งผ่านการอบรมตามโปรแกรมการอบรมเพื่อฝึกหัดการสอนและ
ได้รบั เงินเดือนสูงระหว่างการอบรม ต้องพัฒนาตนเองภายใต้กากับดูแลของศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
และต้องผ่านการทดลองงาน 1 ปี ครูเก่าอายุงาน 10 ปี ขึน้ ไป ต้องเข้ารับการพัฒนาด้วย โดยมีองค์กรทา
หน้าทีด่ า้ นพัฒนาครูเป็นการเฉพาะ มีคปู องการพัฒนาให้ค รูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามความต้องการ
ในแต่ละปีจากมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐ มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีระบบพี่เลี้ยง/ครู
ต้นแบบ (master teachers) เพื่อช่วยครู การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบและวิธกี ารต่างๆ
ที่ส อดคล้องกับสถานการณ์และผู้เรียน เช่น การทาห้องเรียนให้เป็ น ห้องทางาน ทักษะปฏิส มั พัน ธ์
ระหว่างครูกบั ศิษย์ ทักษะการตัง้ คาถาม ทักษะการออกแบบการเรียนรูแ้ บบ active learning ทักษะการ
จัดกิจกรรม ทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นักเรียนและเพื่อนครู ทักษะการเรียนรู้เป็นทีม ทักษะการ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนแบบรู้จริง ทักษะการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้กากับการเรียนรู้ของตนเองได้
ฯลฯ มีระบบการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการทางานของครูในชัน้ เรียน การเรียนรู้และพัฒ นาจากเพื่อน
ครู และการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นอกจากนัน้ มีการสร้างครูจติ อาสา ช่วยสอน มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยเน้นการสอนของครูให้น้อยลงและให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนา
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองมากขึน้
3. การใช้ครู มีการกาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัตขิ องครูทผ่ี กู ติดกับคุณภาพทางการศึกษาและ
ผู้เรียน ครูทุ กคนต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพครู กาหนดให้ครูประถมศึกษาอย่างน้ อยต้องจบ
ปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรีและมีความเชีย่ วชาญอย่างน้อยหนึ่งวิชาในระดับ
ทีส่ อน และต้องมีพ้นื ฐานความรู้ทางการศึกษาทั ่วไปและความรู้เฉพาะสาหรับวิชาชีพครู จิตวิทยาเด็ก
และวัยรุ่น หลักและเทคนิคการสอน และประวัตศิ าสตร์ พืน้ ฐานการศึกษา เวลาสอนวันละเพียง 4 ชั ่วโมง
และมีเวลาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั ่วโมง
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การยกระดับและการพัฒนาครูของต่างประเทศดัง กล่าว เป็ น บทเรียนหนึ่ ง ที่ส ามารถน าไป
ประยุกต์และบูรณาการเพื่อการยกระดับคุณภาพครูทงั ้ ในด้านการผลิต การพัฒนา และการใช้ครู เพื่อให้
เกิดการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ทีส่ อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบทสังคมไทยต่อไป
ข้อเสนอการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพครูไทยระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง เป็น
ครูท่ีมีคุ ณ ภาพ สมควรก าหนดคุ ณ ลัก ษณะครูท่ีมีคุ ณ ภาพ ภายใต้แ นวคิด หลัก การ วิส ัย ทัศ น์
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง ดังนี้
คุณลักษณะครูที่มีคุณภาพ คือ (1) เป็ นผู้ท มี ่ จี ติ วิญญาณของความเป็ นครูและผู้ให้ (2) มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่ 21 (3) มีทกั ษะการสือ่ สาร (4) อานวย
ความสะดวกในการเรียนรูท้ มี ่ ปี ระสิทธิภาพ (5) ตืน่ รู้ ทันสมัยทันเหตุการณ์ (6) ตามทันเทคโนโลยีและ
ข่าวสาร ความก้าวหน้าทางวิทยาการและความรู้ (7) สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน (8) ใฝ่
คว้าและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง (9) เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม (10) รู้และ
เข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยทีห่ ลากหลาย (11) ภาคภูมใิ จในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก (12) ยอมรับและเป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (13) มีความพร้อมและปรับปรนต่อการเปลีย่ นแปลงของ
โลกและประชาคมอาเซียน
แนวคิ ด
ครูเป็นบุคคลสาคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ ท่ตี ้องได้รบั การยกระดับคุณภาพทัง้ ระบบและ
ต่อเนื่องทัง้ ด้านการผลิต การพัฒนา และการใช้ครู อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียน ประชาชนและการ
พัฒนาประเทศในทีส่ ุด
หลักการ
ยกระดับคุณภาพครูทงั ้ ระบบ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
วิ สยั ทัศน์
ยกระดับครูไทยให้มคี วามรอบรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม
เป้ าประสงค์
เพื่อให้ครูไทยระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานเป็นแบบอย่างที่ดขี องศิษย์ มีศกั ยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นครูแนวใหม่เพื่อศิษย์ทม่ี คี ุณภาพ
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะครูทม่ี คี ุณภาพ แนวคิด หลักการ วิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ จึงควร
กาหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย มาตรการ แนวทางและผูร้ บั ผิดชอบ ดังนี้

6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นทีย่ อมรับ
ที่

มาตรการ

แนวทาง

1

จั ด ร ะ บ บ ก า ร อ อ ก
ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ
วิช าชี พ เงิ น เดื อ นและ
วิทยฐานะ

2

จูงใจให้คนเก่งคนดีเข้าสู่ พัฒ นาระบบการจู ง ใจให้คนเก่ง มาเรีย นครูแ ละจัดสรร คุรสุ ภา/สกอ./สถาบัน
อาชีพครู
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสมรองรับเมื่อจบการศึกษา โดยคัดสรร ผลิตครู และต้นสังกัด
จากผูม้ ผี ลการเรียนระดับสูงสุดเข้าเรียนครู

3

ยกย่ อ งและเชิดชูเ กีย รติ ปรับระบบการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่มผี ลงานดีเด่น คุรสุ ภา/ต้นสังกัด
ค รู ที่ มี ผ ล ง า น ดี เ ด่ น ด้วยระบบแมวมอง แทนการเสนอตนเองของครู และมี ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ สวัสดิการตอบแทนต่อเนื่อง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จรรยาบรรณ

ที่
1

1.1 จัดให้ม ีการสอบเพื่อ รับและต่ อใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพแทนการได้รบั แบบอัตโนมัติ
1.2 กาหนดให้ครูทุกคนต้อ งพัฒ นาตนเองทุกปี ผลการ
พัฒ นาครูเ ชื่อ มโยงกับ ผลงาน วิท ยฐานะ และการต่ อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.3 พัฒนาระบบเงินเดือน การตอบแทนครูที่เหมาะสม
ยึดโยงกับผลงานและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
ตามสภาพจริง
1.4 ประเมิน ผลการท างานของครูด้ว ยวิธีก ารประเมิน
แบบค่าสัมพัทธ์ (relative) ที่คานึงถึงความต่างระหว่าง
ั ย (net gain)
ผลผลิตกับปจจั

ผู้รบั ผิดชอบ
คุรสุ ภา/คณะกรรมการ
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)/ต้นสัง กัด เช่น
สพฐ. องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ /เอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
มาตรการ
แนวทาง
ผู้รบั ผิดชอบ
ปฏิรปู การครุ
ศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ให้
ทันสมัยกับ
วิทยาการการ
เรียนรู้

1.1 พัฒ นาหลักสูต รที่สอดคล้อ งกับการเรีย นรู้แ บบใหม่ใ น
ศตวรรษที่ 21
1.2 พลิก/พัฒ นารูป แบบและวิธีการสอนของครูใ ห้ เ ป็ น ผู้จ ัด
กระบวนการเรียนรู้
1.3 จัดระบบการฝึ กสอน และการนิเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
1.4 สร้ า งงานวิ จ ั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วิวฒ
ั นาการทางความรูแ้ ละเทคโนโลยี
1.5 พัฒนาคณาจารย์ให้มคี วามก้าวหน้าทางวิชาการและการ
สร้างองค์ความรูใ้ หม่

สถาบันผลิตครู
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2

ที่
1

2.

ลดการผลิตครูเชิง
วางแผน ลด และด าเนิ น การตามแผนการผลิ ต ครู ที่
ปริมาณและผลิตครู สอดคล้อ งกับความต้องการที่แท้จริง ของสถานศึกษา ทัง้ เชิง
สาขาขาดแคลนให้ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพโดยเฉพาะสาขาขาดแคลนอย่ า งมี
สอดคล้องกับความ ประสิทธิภาพ
ต้องการของ
สถานศึกษา

สกอ./ สถาบัน ผลิ ต
ครู ร่ว มกับต้ น สัง กัด
สถานศึกษาผูใ้ ช้ครู เช่น
สพฐ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรูเ้ พื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
มาตรการ
แนวทาง
ผู้รบั ผิดชอบ
ปฏิรปู วิธกี าร
พัฒนาครูให้
สอดคล้องกับการ
เรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21

1.1 ลด/ยกเลิกวิธกี ารพัฒนาทีเ่ น้นการอบรม เป็นการพัฒนาครู
โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ให้เกิดการพัฒนาการเรียนรูข้ องครูที่
โรงเรีย น เช่น จัดระบบการจัดการความรูภ้ ายในสถานศึกษา
จัดตัง้ ชุม ชนแห่ง การเรียนรู้ จัดตัง้ คลินิ กครูเพื่อ การเรีย นรู้
จัดระบบครูพเี่ ลี้ยง เพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศภายใน เป็นต้น
1.2 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบและวิธีการต่างๆ
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และผูเ้ รียน เช่น การทาห้องเรีย น
ให้ เ ป็ น ห้ อ งท างาน ทัก ษะปฏิส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ างครู ก ับ ศิษ ย์
ทัก ษะการตัง้ ค าถาม ทัก ษะการออกแบบการเรีย นรู้แ บบ
active learning ทักษะการจัดกิจกรรม ทักษะการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่นกั เรียนและเพื่อนครู
1.3 น าเทคโนโลยีม าใช้เ พื่อ การพัฒ นา โดย พัฒ นาระบบ
ออนไลน์เพื่อการพัฒนาครู จัดตัง้ คลังเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ให้ครูสามารถใช้บริการเพื่อการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างทันสมัย
และคล่องตัว
1.4 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
เข้าประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ ดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ค้นคว้า
หาความรูด้ ว้ ยตนเอง รับการนิเทศ โดยเฉพาะการเรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั งิ านจนเกิดความชานาญ
1.5 สร้างเครือข่ายการพัฒนา ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เครือข่ายเสมือ นจริง (ออนไลน์ )
เครือข่ายครูเฉพาะสาขาวิชา เครือข่ายครูสอนดี เครือข่ายครู
ผูป้ กครองและชุมชน
ส่งเสริมความรูแ้ ละ 2.1 วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการเรียนการสอน
การพัฒ นาครูต าม ของครู ใ ห้ ท ัน สมัย และสอดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความต้องการ
ความก้าวหน้าทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มคี ปู องการพัฒนาประจาปี จัดสรรให้ครูแต่ละบุคคล
ตามความต้องการเฉพาะ ให้ครูทุกคนต้องได้รบั การพัฒนาและ
นาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน

สถาบัน ผลิตครู/เขต
พื้นที่การศึกษา/องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สพฐ. /องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ /
สถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

ส านั ก งบประมาณ/
ต้นสังกัด
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา/คุรุสภา/
ส ถ า บั น ผ ลิ ต ค รู / ต้ น
สังกัด
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ที่
1

2

ที่
1
2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ครู
มาตรการ
แนวทาง
เตรียมครูและ
สนับสนุนการสอน
ของครูให้ม ี
ประสิทธิภาพ

ปฏิรปู ห้องเรียน

ผู้รบั ผิดชอบ

1.1 จัดให้มกี ารปฐมนิเทศครูใหม่และทาความเข้าใจใน ปรัชญา ต้ น สั ง กั ด /ผู้ บ ริ ห าร
จุดมุ่ง หมาย หลักสูต รและวิธีการเรียนการสอน จิตวิญญาณ สถานศึกษา
และความเป็นครูทดี่ ี
1.2 กาหนดจานวนนักเรียนต่อครูให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการเรียนการสอน
1.3 พัฒ นาและจัดสื่อ การสอนที่ ม ีคุณภาพ สอดคล้ อ งกับ
เนื้ อ หาสาระวิช า ทัง้ ที่เ ป็ น สื่อ เนื้ อ หา และสื่อ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย
2.1 ปรั บ เ ปลี่ ย น รู ปแ บบ การ ส อ น ข อ ง ครู ใ ห้ เ ป็ น ผู้ จ ั ด ต้ น สั ง กั ด /ผู้ บ ริ ห าร
กระบวนการเรียนรูแ้ ทนการสอนแบบดังเดิ
้ ม
สถานศึกษา
2.2 จัดระบบเครือข่ายและนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา
(ห้องเรียน) ให้มปี ระสิทธิภาพ
2.3 จัดให้มคี รูต้นแบบ (master teachers) เพื่อเป็ นพี่เลี้ยง
และช่วยเหลือทางวิชาการ/การจัดการเรียนรูข้ องครู

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิครู
มาตรการ
แนวทาง

ผู้รบั ผิดชอบ

เสริมสร้างสิทธิครู

จัดตัง้ และพัฒ นากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ส านั ก ง บปร ะม าณ/
ทางการศึกษา เพื่อ สิท ธิในการได้ร บั การส่งเสริมและพัฒนา กระทรวงศึก ษาธิ ก าร/
อย่างต่อเนื่อง
คุรสุ ภา
รัก ษาและปกป้ อง จัดตัง้ องค์กรเพื่อรักษา สนับสนุ น และปกป้อ งสิท ธิครูเ มื่อ คุรสุ ภา/ต้นสังกัด
สิทธิครู
เผชิญ กับสภาวการณ์ เ ปลี่ย นแปลงสถานภาพ ภาวะวิกฤติ
หรือภยันตรายที่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน ขวัญกาลังใจ
ของครู

ปรากฏดังแผนภาพต่อไปนี้
แนวคิ ด

หลักการ

วิ สยั ทัศน์

เป้ าประสงค์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างมาตรฐานวิชาชีพ
ครูให้เป็ นทีย่ อมรับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตครูให้ได้มาตรฐาน

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนิ นการ
เพื่อเป็นการตอบสนองความจาเป็นเร่ งด่วน เห็น สมควรเลือกดาเนินการตามข้อเสนอข้างต้น
ก่อนโดยการปฏิรปู ห้องเรียน พัฒนาและการประเมินครู ดังนี้
1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูให้เป็นผู้จดั กระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบดัง้ เดิม
และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบและวิธกี ารต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ผู้เรียน และ
การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 เช่น การทาห้องเรียนให้เป็นห้องทางาน ทักษะปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู
กับศิษย์ ทักษะการตัง้ คาถาม ทักษะการออกแบบการเรียนรู้แบบ active learning ทักษะการจัด
กิจกรรม ทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรียนและเพื่อนครู เป็นต้น
2. ปรับระบบการพัฒนาครูเป็นการพัฒนาที่สถานศึกษา อย่างเป็นองค์รวมทัง้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การปฏิบตั งิ านจนเกิดความชานาญ การพัฒนาและจัดให้มคี รูต้นแบบ (master teachers) เพื่อ
เป็นพีเ่ ลีย้ งและช่วยเหลือทางวิชาการ/การจัดการเรียนรูข้ องครู และจัดระบบเครือข่ายและนิเทศการสอน
ภายในสถานศึกษา (ห้องเรียน) ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. ปรับระบบการประเมินผลการทางานของครูด้วยวิธกี ารประเมินแบบค่าสัมพัทธ์ (relative) ที่
คานึงถึงความต่างระหว่างผลผลิตกับปจั จัย (net gain) เพื่อการบริหารจัดการและนาผลไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือน การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และทีเ่ กีย่ วข้อง
เงื่อนไขการนาไปสู่การปฏิ บตั ิ
1. การกระจายอานาจการบริห ารจัดการให้ส มบูร ณ์ ทัง้ การบริห ารจัดการและนวัตกรรม
การศึกษาโดยกระจายให้พ้นื ที่จ ดั การศึกษาเอง ให้สงั คมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่างแท้จริง มากขึ้น
รวมทัง้ การมอบอานาจให้สถานศึกษาระดับสูงกว่า (สถาบันอุดมศึกษา) มีหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือ แนะนา
สถานศึกษาระดับต่ากว่า (สถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน)
2. องค์กรต้นสังกัดและองค์กรส่งเสริมและพัฒนาครู เพิม่ ศักยภาพให้โรงเรียนสามารถส่งเสริม
และบริห ารจัดการการเรีย นรู้และพัฒนาคุณ ภาพของครูไ ด้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ ทัง้ ด้านวิช าการ
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
3. องค์กรระดับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง/ต้นสังกัดส่วนกลาง ลดการสั ่งการและกระจายการพัฒนาครู
ให้เ ป็ น หน้ า ที่ข องเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เครือ ข่า ยสถานศึก ษา หรือ
สถานศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมที่ผ่านการประเมิน แล้วแต่กรณี โดยเพิม่ บทบาทการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมต้นแบบ และการติดตามประเมินผล เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูให้
มากขึน้
4. องค์กรต้นสังกัด องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง และสถานศึกษาโดยกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและ
ครู เชื่อมั ่นและตระหนักในความส าคัญ ของครูท่ตี ้องมีการพัฒนา และดาเนิ นการตามมาตรการและ
แนวทางในความรับผิดชอบทีเ่ สนออย่างจริงจัง
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