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บทคัดย่อ
การพัฒนาวิชาชีพครูต้องคานึงถึงระบบโดยรวมของการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นคือสถาบันผลิตครู จนถึงปลายทาง คือ
หน่วยงานที่ใช้ครูต้องร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งครูที่มีคุณภาพ และต้องร่วมกันรักษาคุณภาพของครูให้คงอยู่ตลอดไป เพราะความเป็นวิชาชี พ
จะคงอยู่ได้ ต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2
(พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่งการผลิตและการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า
มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
โดยการพัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลัก คือ การปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เป็นกรอบแผนที่มีมิติบูรณาการและเป็นองค์กรรวมการพัฒนา
โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปัจจัยในอุดมศึกษาเอง โดยเน้นกระบวนการ ดังนี้ 1) สร้างเงื่อนไขใหม่เพื่อให้มีคนเก่งเข้ามาเรียนครู 2) ทบทวน
การผลิตครู โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาสาหรับช่างเทคนิค 3) กาหนดมาตรการยกระดับ
ครูประจาการที่มีอยู่เดิม มีการเสนอกระบวนการผลิตครูโดยระบบปิดและระบบเปิด เน้นนโยบายการผลิตครูต้องมีความชัดเจนว่าจะใช้
กระบวนการใด มหาวิทยาลัยที่มีคณะด้านครู มีความจาเป็นที่ต้องสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ที่เห็นว่ามีความเก่ง ดี มีความเหมาะสมเข้ามาเรียนเพื่อเป็นครู การก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นวิชาชีพนั้นเกิดขึ้นได้เพราะสังคม
ยกย่อง ยอมรับความจาเป็น ความสาคัญของงานนั้นๆ สาหรับหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู คือ คุรุสภา ดังนั้น คุรุสภา
จึงออกข้อบังคับและประกาศของคุรุสภา เพือ่ รักษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสาหรับการพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการพัฒนา
ทั้งกระบวนการ การพัฒนาเนื้อหาสาระโดยเริ่มต้นจากสถาบันผลิตครู จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนักศึกษาครูให้มีความทันสมัย
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและแนวคิดของการจัดการศึกษา ต้องเป็นหลักสูตรที่ใช้ได้ในอนาคต
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Abstract
The development of profession should think to all system of personal quality. It must start at the teacher institutes, the
teachers user institute sharing how to develop and sharing to keep teacher quality for long time. Because the profession is
maintained, it must be recognized by all sectors of society. The office of the Secretary of the Education Council has proposed
the Second Education Reform (2009-2018), focusing on the production and development of new teacher quality. The facilitator
of learning. It is a valuable profession. There is a system of production process and development of good teachers and good
educational personnel and suitable for high professional. By development production systems, teachers, and educational
personnel. The main measures are to adjust the production system, the selection of compensation and welfare. They able to
attract intelligent and good people, who have a passion for the profession come to be teachers and educational personnel,
The Office of the Higher Education Commission has set up a framework for the 15-year Plan of Higher Education, No. 2 (20082022), as an integrated framework and as an integrated development organization. Considering the factors, relevant and factors
in higher education itself. The emphasis is on the following processes: (1) create new conditions for talented people to attend
teacher training; (2) Taking into account the difference between elementary, secondary, and technical education (3) The teacher
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production process is offered by closed systems and open systems. Focusing on production policy, teachers need to be clear
about which process to use. University with faculty need to have network with secondary schools. To allow the institution to
participate in moderation, select qualified candidates who are good candidates to become teachers. The rise to professionalism
is due to social praise. Accept the necessity of the importance of that job for the teacher. The teacher supervises the standards
of professional teachers is the Teachers Council, so the Teachers Council issued the regulations and announcements of the
Teachers Council. And the Board of Teachers of Thailand to maintain professional standards in education. For the professional
development of teachers in the 21st century, the whole process of development must be developed. The content of
development started from the Teacher Production Institute. The curriculum must be improved and it will be updated. Keeping
with technological change and the concept of educational management. The curriculum must be available in the future.
Keywords: development, profession, teacher
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้เขียนขอเริ่มที่จุดการผลิตครู ที่จริงไม่ต้องการจะใช้คาว่า
“ผลิต” ซึ่งมีความหมายว่าทาให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วยอาศัย
แรงงานหรือเครื่องจักร เป็นต้น เช่น ผลิตข้าว ผลิตรถยนต์ ผลิตครู
ผลิตบัณฑิต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 773) เพราะเป็นคา
ที่พ้องกับระบบอุตสาหกรรมที่ใช้กับการผลิตสินค้า ซึ่งจะถูกส่ง
ไปขายเพื่อเป็นปัจจัยของมนุษย์เพื่อ การอุปโภคบริโภค หรือเป็น
เครื่องอานวยความสะดวก แต่จากการศึกษาเอกสารของราชการ
หรื อ ภาคเอกชน พบว่ า มี ก ารใช้ ค านี้ ต ลอดมา ดั ง ปรากฏใน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52
(ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึ กษา, 2559, หน้ า 19) ให้กระทรวง
ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกากับและประสานให้สถาบัน
ที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง ในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง
หากจะพิ จ ารณาในภาพรวมของการพั ฒ นาวิ ช าชีพ ครู
จะต้องคานึงถึงระบบโดยรวมของการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตั้งแต่ต้น คือ สถาบันที่ผลิตครูจนถึงปลายทาง คือ หน่วยงานที่ใช้ครู
ว่าต้องร่วมกันอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งครูที่มีคุณภาพ และต้องร่วมกัน
รักษาคุณภาพของครูให้คงอยู่ตลอดไป เพราะความเป็นวิชาชีพ
จะคงอยู่ได้ต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้รับบริการจากบุคลากรของวิชาชีพนั้นๆ ดังนั้น การจะรักษา
ไว้ซึ่งมาตรฐานของวิชาชีพ จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบัน
ผู้ผลิต บุคลากรวิชาชีพ องค์ก รวิช าชีพ รวมถึงตั วของบุค ลากร
วิชาชีพเอง ต้องรักษาหรือให้ดียิ่งขึ้นต้องมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ในบทความนี้จะร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
โดยจะขอเริ่มให้ร่วมกันพิจารณาว่าต้นน้าของการพัฒนาวิชาชีพครู
ควรจะเริ่มจากจุดใด รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ
จากสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่ก ล่ าวมา การพั ฒ นาวิ ชาชี พ ครู จึ งต้ อ งเริ่ มต้ น ขึ้ น
พร้อมๆ กัน ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ดังปรากฏในข้อเสนอ
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การปฏิรูป การศึก ษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. 2552-2561)
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554, หน้า 17-19) ที่ว่า
การผลิตและพั ฒนาก าลั งคนที่ มีคุ ณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้
ความสามารถ โดยพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออานวย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการพัฒนาระบบ
ผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการหลัก คือ
การปรับระบบการผลิตการคัดสรร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554, หน้า 9-10)
ได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
เป็น กรอบแผนที่มีมิติบูร ณาการและองค์ก รรวมการพัฒ นา
โดยพิจ ารณาปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งและปัจ จัย ในอุด มศึก ษาเอง
โดยปัจจัยแรก คือ รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา
จากหลักฐานเชิงประจักษ์และแนวโน้มน่าเป็นห่วง คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาซึ่งเป็นตัวป้อนอุด มศึก ษามีคุณ ภาพโดยรวมต่าลง
ดูจากสัมฤทธิ์ผลการศึกษา จนถึงความสามารถพื้นฐานการอ่าน
ภาษาไทย ซึ่ งเป็ นฐานของการเรี ยนรู้ วิ ชาการ ทุ กคนตระหนั กว่ า
คุณ ภาพนักเรียนตกต่าเป็นผลมาจากคุณ ภาพของครู เกี่ยวพัน
ไปถึงสถานภาพของครู ทาให้ไม่มีนักเรียนเก่งมาเรียนครูหมุนเวียน
เป็นวัฏจักรที่ต้องแก้ไ ขให้ได้ นอกจากนั้น ค่านิยมด้านปริญญา
ทาให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นลาดับ ดังนั้น จึง ต้องมี การ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ร่วมกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา อุด มศึก ษาต้อ งเร่ง ทบทวนกระบวนการผลิต
และพัฒนาครูป้อนโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในมิติใหม่
และการสร้างตัวคูณ (Multiplier) โดยเน้นกระบวนการ ดังนี้
1. สร้างเงื่อนไขใหม่ เพื่อให้มีคนเก่งเข้ามาเรียนครู
2. ทบทวนการผลิตครู โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ประถมศึก ษา มัธ ยมศึกษา และการศึก ษาสาหรับ ช่างเทคนิค
ที่อาจมีเวลาและกระบวนการผลิตครูที่ต่างกัน โดยการรับบัณฑิต
ในสาขาวิชาอื่นนอกจากศึกษาศาสตร์ แล้วต่อยอดด้านการสอน

ร่วมการฝึกงานในสถานศึกษา และการฝึกงานในสถานประกอบการ
ในกรณีของครูช่างเทคนิค สร้างการผลิตครูระดับมัธยมศึกษา
และครูช่างเทคนิคในระบบ 4 + x ปี นอกเหนือจากระบบครู 5 ปี
3. กาหนดมาตรการยกระดับครูประจาการที่มีอยู่เดิม
จากกรอบแผนอุดมศึกษาดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้กาหนด 5 มาตรการในการผลิตครู ดังนี้
1. ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ให้สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักในวิชาชีพ มาเป็นครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
2. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศด้านการผลิตครู
วิจ ัย และพัฒ นาเกี ่ย วกับ วิช าชีพ ครู รวมทั้ง มีร ะบบประกัน
และรับรองคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครูและสถาบันผลิตครู
3. วางแผนการผลิตครู การพัฒนาและการใช้อย่างเป็นระบบ
โดยระบบที่จะใช้กับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จะสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ ทั้ง ระดับ พื้น ฐานอาชีว ศึก ษา
และอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
4. จัด ระบบเพื่ อ ให้ บัณ ฑิ ต สาขาอื่ น ได้เ ป็ น ครู ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาสาขาอื่นที่มีใจรักในวิชาชีพครู สามารถศึกษาวิชาครู
เพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. พัฒนาระบบการผลิตครู อาจารย์ที่สอนในระดับสูงกว่า
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาระบบการผลิตครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา สาหรับการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โดยเชื่อมโยงความสามารถในการสอน การบริหารจัดการความรู้
และการถ่ายทอด ผนวกเข้ากับประสบการณ์ จากการฝึกสอน ฝึกงาน
สหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงาน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์
คือ ต้นทางหรือต้นน้าของการผลิตครู แต่ปัจจุบันคุรุสภายังเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่จบปริญญาตรีสามารถเข้ามาสู่เส้นทางของวิชาชีพครูได้
โดยการเข้ารับการอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประเด็นนี้
เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจนว่าการผลิตครู
ของประเทศไทย จะใช้ระบบปิ ดหรือระบบเปิด ความหมายของ
ระบบปิด คือ รับเฉพาะผู้ที่จบทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เท่านั้น
ที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพครูได้ ส่วนระบบเปิดซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็น
2 ระดับ คือ เปิดบางส่วน ได้แก่ การที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรี
ทุกสาขาเข้ามารับการอบรมวิชาชีพครู เมื่อได้รับประกาศนียบัตรแล้ว
มีสิทธิสมัครเข้ามาเป็นครูได้กับระบบเปิดแบบเสรี คือ รับทุกคน
ที่ จ บปริ ญ ญาตรี เ ข้ า มาเป็ น ครู ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งอบรมวิ ช าชี พ ครู
ซึ่งเดิมประเทศไทยเคยใช้ระบบเปิดแบบเสรี และปัจจุบันใช้แบบ
เปิดบางส่วน
สุรวาท ทองบุ (2558, หน้า 1-2) กล่าวถึง กระบวนการผลิตครู
ไว้ดังนี้ 1) การผลิตครู “ระบบปิด” หมายถึง การรับบุคคลเข้าศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่คุรุสภา
ให้การรับรอง ตามจานวนความต้องการใช้ครูของสถานศึกษาภาครัฐ
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะมีอัตราข้าราชการครูรองรับ และจะได้รับ
การบรรจุทัน ที ในระหว่า งศึก ษาอาจได้รับ เงิน ทุน การศึก ษา
เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถาบันการผลิตเรียกเก็บ ค่าอุปกรณ์

การศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษาเอกชน
อาจทาความตกลงร่วมมือกับสถาบันฝ่ายผลิต ดาเนินการเช่นเดียวกับ
ภาครัฐได้ 2) การผลิตครู “ระบบเปิด ” หมายถึง การรับบุคคล
เข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี หรือหลักสูตรอื่นๆ
ที่คุรุสภาให้การรับรอง ตามศักยภาพของสถาบันและความต้องการ
ของผู้เรียน เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนจะต้องไปหางานทา
หรือสอบบรรจุเข้าประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษาของภาครัฐ
ที่มีความต้องการครูเพิ่มเติม หรือเอกชน หรือประกอบวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องเอง โดยให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อการมีงานทา
ของผู้เรียนและสถาบันการผลิต 3) การคัดเลือกบุคคลเข้าเรียน
จะคัดเลือกจากบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู มีผลการเรียนหรือคะแนน
จากการทดสอบสูง ทาการคัดเลือกร่วมกันของหน่วยงานผู้ใช้ครู
และสถาบันฝ่ายผลิต ทั้งนี้ จะมีวิธีการและเครื่องมือที่ เชื่อถือได้
ในการคัดเลือกและดาเนินการด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ และยุติธรรม
4) สถาบัน ฝ่า ยผลิต ครูในระบบปิด ได้แ ก่ (1) สถาบัน ที่ไ ด้รับ
การคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ที่ทาให้ไ ด้สถาบันผลิตที่มีคุณ ภาพที่สูง ซึ่งให้พิจารณาจากการ
จัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร นวัตกรรม
และเทคโนโลยี กระบวนการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะความเป็น ครู
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้น หรือ (2) เป็นสถาบันในพื้นที่
ของสถานศึ ก ษาที่ จ ะรั บ บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง หลั ง สาเร็ จ การศึ ก ษา
ที่ มี การพั ฒนาจนถึ งเกณฑ์ มาตรฐานคุ ณภาพขั้ นสู งตามที่ ก าหนด
เช่นเดียวกับข้อ (1) ทั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
ในการพัฒนาด้วย
ปั จ จุ บั น คณะครุ ศ าสตร์ แ ละศึ ก ษาศาสตร์ ทาหน้ า ที่
ด้านการผลิตครูทั้ง 2 ระบบ คือ ทาหน้าที่ผลิตนักศึกษาครูโดยตรง
และในขณะเดียวกันได้รับมอบหมายจากคุรุสภาให้ทาหน้าที่อบรม
ผู้จบปริญญาตรีที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพครูโดยแบ่งวิธีการอบรมออกเป็นการอบรมระยะยาว 1 ปี
และการอบรมตามมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นความใจกว้างของสถาบัน
ที่ดาเนินการอบรมให้โดยไม่คิดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมาเป็นคู่แข่ง
กับนักศึกษาของสถาบันในการสอบแข่งขัน
ดั งนั้ น นโยบายการผลิ ตครู จะต้ องมี ความชั ดเจนว่ าจะใช้
กระบวนการใด ซึ่งในเวลานี้ใช้ระบบของการรับผู้ที่จบครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ และผู้ที่ จบปริญญาตรีทุ กสาขาที่ผ่านการอบรม
วิชาชีพครูเข้ามาเป็นครู ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ มีข้อดี ข้อด้อยที่ต่างกั น
ออกไป นั่นคือ หากผู้ที่จบครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือเรียกว่า
กลุ่มที่จบปริญญาตรีทุกสายครูมาโดยตรง ย่อมมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนเพราะได้รับ
การปลูกฝังมาตลอดหลักสูตร ปัจจุบันคือ 5 ปี จึงมีความแม่นยา
ในศาสตร์ของการจัดการเรียนการสอน
ข้อด้อยของผู้ที่จบสายครูมาโดยตรง อาจจะมีประเด็น
ด้านความลุ่มลึกของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งอาจจะไม่เท่ากับผู้ที่จบ
ในสายตรงของแต่ละสาขาวิชาโดยตรงเพราะต้องใช้เวลามาศึกษา
วิชาความเป็นครู และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษา
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สาหรับผู้ที่อยู่สาขาอื่นๆ นั้นจุดเด่น คือ ความลุ่มลึกในเนื้อหา
ของวิชาที่ตนได้ศึกษามาโดยตรง แต่อาจจะมีปัญหาในเวลาสอน
เพราะอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนหรือการเตรียมความพร้อมด้วย
การฝึกปฏิบัติการสอน แม้จะมีโอกาสเรียนรู้เมื่ออบรมประกาศนียบัตร
วิช าชีพ ครู แต่ต้อ งยอมรับ ว่า ความเข้ม ข้น การฝึก ฝนวิช าชีพ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เข้มข้นเท่ากับการเรียน
ของหลักสูตรครู รวมถึงการฝึกปฏิบัติการสอน
ข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ ที่ จ ะเข้ า มาสู่ วิ ช าชี พ ครู ข องบุ ค คล
ในสองกลุ่มนี้ อาจจะเป็นข้อเสนอเพื่อพิจารณาได้ว่าในกรณีของผู้ที่
จะเข้ามาเป็นครูในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ที่จบ
ทางครูมาโดยตรงน่าจะมีความเหมาะสมกว่า เพราะผู้เรียนในวัยนี้
ยั งมี ความต้ องการความชั ดเจนของการอธิ บาย ต้ องการได้ รั บ
ประสบการณ์ จากครูและยั งอาจต้องการให้ ครูได้สรุปเนื้ อหาสาระ
รายละเอียดต่างๆ เพราะยังไม่มีประสบการณ์มากพอ ยังขาด
ความมั่นใจในการพิจารณาตัดสินใจ
สาหรับ ผู ้ เ รีย นในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ซึ่ง มี
ความต้องการด้านเนื้ อหาสาระที่ชัดเจน แม่นยา ล้าลึก ครูที่จบ
แต่ละสาขาวิชาโดยตรงน่าจะมีความเหมาะสมที่จะทาการสอน
ในระดับนี้ เพราะสามารถเสนอเนื้อหาสาระเชิงลึกได้ และผู้เรียน
อาจจะมีความต้องการเรียนรู้เนื้อหาสาระมากกว่า กระบวนการ
ความสนุกสนานหรื อการสร้างบรรยากาศของชั้นเรียน คงต้ องเน้ น
บรรยากาศทางวิชาการมากกว่าบรรยากาศของความสุขในการเรียน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ชี้ชัดว่า สิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้
มีความถูกต้องเหมาะสม เพียงแต่เป็นข้อคิดความเห็นที่เกิดจาก
การอภิปราย สอบถาม หรือคาตอบที่นักศึกษาเสนอความเห็น
แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน และประเด็นสาคัญคือ ยังไม่มีสถิติ
ที่แสดงถึงความสาเร็จหรือล้มเหลวของผู้เรียน ว่าได้เรียนกับครู
ที่จบทางครูมาโดยตรง หรือเป็นครูที่ไม่ได้จบมาทางสายวิชาชีพครู
และหากย้อนไปในยุคที่การผลิตครู ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสถานศึกษา พบว่ามีครูจานวนไม่น้อยที่ไม่เคยเรียนหรืออบรม
วิชาชีพครูมาก่อนสามารถสอบเข้ามาเป็นครูได้ และเป็นครูที่มีความรู้
ความสามารถดี ยิ่ ง ทั้ ง ในเนื้ อ หาสาระที่ รั บ ผิ ด ชอบและวิ ธี ก าร
จัดการเรียนการสอน
มีข้อเสนอเล็กๆ ของการที่จะคัดเลือกคนที่มีใจรักวิชาชีพครู
มาเป็นครู ซึ่งหากเริ่มต้นพิจารณาจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ซึ่งครูพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสม
ที่จะเป็นครู และสนใจวิชาชีพครูได้ทดลองเรียนวิชาด้านของความ
เป็นครูเพื่อรับสัมฤทธิบัตรซึ่งสามารถนามาใช้เป็นหน่วยกิตในการ
เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีไ ด้ ถึงเวลาหรือยังที่จะมีการเรียน
หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาเพื่อการเป็นครู เพื่อจะได้คัดเลือกจาก
ผู้ที่มีความสนใจ รัก และมีความเหมาะสมกับการเป็นครูเข้ามาเป็นครู
กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยที่มีคณะด้านครู มีความจาเป็ น
ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ สถานศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
เพื่อให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ที่เห็นว่า
มีค วามเก่ ง ดี มีค วามเหมาะสมเข้ า มาเรี ย นเพื่ อ เป็ น ครู เคยมี
สถานศึกษาระดับมีชื่อเสียงและมีความเข้มแข็งทางด้านการเงิน

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4 มหาวิ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

เสนอขอให้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน
ที่มีความเหมาะสมกับวิชาชีพครู ได้เข้าเรียนครู โดยขอเงื่อนไข
ว่าเมื่อจบมาแล้ว สถานศึกษาจะขอบรรจุเข้ารับราชการแทนครู
ที่เกษียณไป แต่ ก.ค.ศ. แจ้งว่า ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะยัง
ไม่มีการกาหนดวิธีการเช่นนี้ไว้ในกฎของ ก.ค.ศ. เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากเปิดโอกาสให้ดาเนินการด้วยวิธีดังกล่าวได้
จะทาให้สถานศึกษาได้เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นครูได้
เป็นการกลั่นกรองที่น่าจะช่วยให้การเลือกคนที่จะเข้ามาเป็ นครู
มีความรอบคอบ และที่สาคัญคือ การที่สถานศึ กษาจะได้ครูที่มี
ความผูกพันกับสถานศึกษาในฐานะศิษย์เก่า ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่มี
ความทุ่มเททาหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณครูอย่างแน่นอน
กลางน้าของวิชาชีพครู ในที่นี้หมายถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการก าหนดมาตรฐานวิ ชาชี พครู เส้ นทางความก้ าวหน้ าของครู
ปั จจุ บั น ได้ แก่ คุ รุ สภาและส านั กงานข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะต้องดาเนินการเพื่อให้วิชาชีพครูได้ก้าวหน้า
ไปตามกระแสโลก การพัฒนาครูทั้งในด้านของวิชาการ และความมุ่งมั่น
รับผิดชอบ การปรับทัศนคติ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ครูได้มีเสรีภาพ
ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น กิจกรรมหรือภารกิจใดๆ ที่ไม่ ได้ส่งเสริม
เพื่อให้ครูได้มีโอกาสทาบทบาทหน้าที่ของครูอย่างเต็มที่ควรกาหนด
เป็นข้อห้าม หรือกาหนดข้อปฏิบัติเพื่อให้ครูได้ทาหน้าที่ของครู
ให้มากที่สุด
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคยิ่งของครูในการที่จะจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพปัจจุบัน คือ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพื่อให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งปัจจุบันยังคงเน้นงานเอกสาร
เป็นหลัก แม้จะมีการออกเกณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ แต่ยังคงให้น้าหนัก
ที่งานเอกสาร แม้จะน้อยลงไปบ้าง รวมไปถึงการนาผลการสอบต่างๆ
ของผู้เรียนมาเป็นเกณฑ์การประเมินครูหรือผู้บริหาร ยิ่งเป็นระบบ
ที่ทาลายวิธีการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาสู่ระบบของการ
กวดวิชาเพื่อการสอบให้ได้คะแนนสูงๆ
ในที่สุดจึงกลายเป็นว่าครูที่มุ่งมั่นสอนอย่างเต็มที่ทุ่มเท
ให้กับศิษย์ จนไม่มีเวลาเขียนผลงานไม่มีความก้าวหน้า ผู้ที่สอน
ตามหน้าที่ไม่ต้องทุ่มเท จนมีเวลามากพอที่จะเขียนผลงาน ซึ่งอาจจะ
เป็นผลงานที่คิดขึ้นมาเอง โดยยึดตามหลักการของการเขียนผลงาน
ทั้งเอกสารและงานวิจัย ตรงตามรูปแบบของการเขียน อาจจะไม่เคย
นามาใช้กับ นัก เรียนเลย ได้รับการพิจ ารณาว่า เป็น ผลงานที่มี
ความเหมาะสม เจ้าของผลงานได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับเงินเดือน
เพิ่มขึ้น ได้รับเงินวิทยฐานะเพิ่มขึ้น ส่วนคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทกับหน้าที่
ของครู ไม่ได้รับวิทยฐานะเพิ่มขึ้น บางคนเงินเดือนเต็มขั้นตั้งแต่
อายุ 50 ปี เงินเดือนต่ากว่าคนที่สอนบ้างไม่สอนบ้างแต่ขยันทาผลงาน
ด้วยการจัดทาเอกสาร
หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาครู จึงสมควรพิจารณา
หากระบวนการประเมินผลงานของครูที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความทุ่มเท เกิดผลดีกับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ของผู้เรียน
โดยการพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของผู้เรียนแต่ละแห่ง
ไม่สมควรที่จะใช้เกณฑ์กลางมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมิ นคุณภาพ
ของครู เพราะบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกัน

อย่างมาก การกาหนดเกณฑ์กลางจึงสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบ
ให้ กั บ ครู ม าก และต่ อ ไปครู อ าจจะพยายามขอย้ า ยไปสอน
ในสถานศึกษาที่มีความพร้อมสูงทาให้สถานศึกษาที่ด้อยคุณภาพ
ไม่มีโอกาสได้ปรับปรุง
ในเรื่อ งของเกณฑ์ก ารประเมิ น ครูเ พื่อ ให้มีห รือ เลื่อ น
วิทยฐานะนั้น ปัจจุบันถือว่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีประเมิน
ให้เปิดกว้างขึ้น คือ มีการเพิ่มเกณฑ์การประเมินผลงาน โดยสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ได้กาหนดเกณฑ์การมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเลือกวิธีการที่จะส่งผลงาน
ทางวิชาการได้ 3 แบบ คือ
1. หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17
ซึ่งเรียกกันว่า เกณฑ์ส่งผลงานทางวิชาการตามปกติ โดยผู้ประเมิน
จะต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ (สานักงาน ก.ค.ศ., 2552,
หน้า 1-2)
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 2 ด้า นความรู ้ค วามสามารถพิจ ารณาจาก
การพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
ด้านที่ 3 ด้า นผลการปฏิบัติง าน พิจ ารณาจากผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงาน
การสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมิน
และหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ
และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ โดยคานึงถึงปริมาณ คุณภาพ
และสภาพของงานด้วย
2. หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเ ด่นที่ป ระสบผลสาเร็จเป็นที่ป ระจัก ษ์มีวิท ยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญทุกตาแหน่ง
ตามเกณฑ์ ว 1 โดยผู้ที่จะส่งผลงานต้องดาเนินการดังนี้ (สานักงาน
ก.ค.ศ., ออนไลน์, 2559)
2.1 การยื่นคาขอรับการประเมินกาหนดให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคาขอในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน
ซึ่งผู้ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในวันที่ยื่นขอรับการประเมิน โดยส่วนราชการ
ต้นสังกัดจะต้องเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
ครั้งเดียว พร้อมเอกสารหลักฐานถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่
30 กั นยายน ส าหรั บรายที่ เกษี ยณอายุ ราชการในปี นั้ น ให้ ส่ งถึ ง
สานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2.2 ก.ค.ศ. ได้ให้การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
จานวน 203 รางวัล เพื่อใช้ในการยื่นขอรับการประเมิน เพื่อให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ในสังกัด สพฐ./ กศน./ สอศ. โดยมีทั้งรางวัลที่เคยรับรองเดิม
และรางวั ล ที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองใหม่ รวมอยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ รางวั ล

ทั้ง หมดแล้ว ซึ ่ง สามารถศึก ษารายละเอีย ดหรือ ดาวน์โ หลด
เอกสารได้ ทางเวปไซต์สานักงาน ก.ค.ศ.
2.3 ก าหนดให้ ใ ช้ ผ ลงานดี เ ด่ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล สู ง สุ ด
ระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ผู้ขอรับการประเมิน
ต้องชี้แจงข้อมูลและเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจนว่าหลังจากนั้น
ได้มีการพัฒนาและนาผลงานดีเด่นฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
อย่างไร
2.4 ผู้ ข อรั บ การประเมิ น จะต้ อ งมี ผ ลงานดี เ ด่ น ที่
ประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในกรณีได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติ
ขึ้นไป หรือผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาว่าเป็นผลงาน
ดีเด่ นที่มี คุณภาพเทียบเคี ยงรางวัลสู งสุดระดั บชาติขึ้ นไปตรงหรื อ
สอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ขอรับการ
ประเมิน สาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 2 รางวัล
ซึ่ ง จั ด ท าขึ้ น เองร้ อ ยละ 100.00 จ านวน 1 รางวั ล วิ ท ยฐานะ
เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 รางวัล ซึ่งจัดทาขึ้นเองร้อยละ 100.00
จานวน 2 รางวัล กรณีมีผู้ร่วมจัดทาหลายคนผู้ขอรับการประเมิน
จะต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.00
2.5 ผู้ขอรั บการประเมินต้องจัดทาเอกสารสรุปผลงาน
ดีเด่น จานวน 1 เล่ม ไม่เกิน 50 หน้า และภาคผนวกไม่เกิน 10 หน้า
โดยรวมผลงานดี เ ด่ น ที่ เ สนอขอรั บ การประเมิ น ทุ ก รายการ
ในเล่มเดียวกัน ยังมีสาระสาคัญที่ควรรู้อีกหลายประเด็น แต่ขอย้าว่า
ผลงานดีเด่นที่ยื่นเพื่อขอรับการประเมิน ต้องเป็นผลงานดีเด่น
ที่แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงผลที่เกิดกับนักเรียนและพัฒนาการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเด่นชัดเท่านั้น
ปลายน้าของวิชาชีพครู คือ หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีครู
ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นหน่วยที่ครูจะต้องอยู่กับหน่วยงานนี้
ยาวนานที่สุด ในภาครัฐ หากจบครูเ มื่อ อายุ 22 ปี หากสอบ
เข้ า รั บ ราชการครู ไ ด้ จ ะต้ อ งอยู่ กั บ หน่ ว ยงานใช้ ค รู ถึ ง 38 ปี
ซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้แน่นอนว่า องค์ค วามรู้ที่ครูได้รับ
จากสถาบันผลิตครูมาย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมาย
กระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกของการศึกษาเป็นกระแส
ที่มีความรวดเร็วและบางช่วงมีความรุนแรงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชนิดกลับด้านกันเลย ตัวอย่างที่ประจักษ์ชัด คือ แนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งที่ผ่านมาจนถึง พ.ศ. 2542 ประเทศไทย
ยึดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด
แม้จะมีกระแสของการเสนอให้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ น
ผู้เรียนที่เรียกว่า มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเด็กเป็นศู นย์กลาง
แต่ยังเป็นเพียงข้อเสนอ จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ออกข้อบังคับใช้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัด
การเรี ย นการสอนที่ มี ก ฎหมายบั ง คั บ ให้ ต้ อ งจั ด โดยยึ ด เด็ ก
เป็น ศูน ย์กลาง เพราะบัง คับไว้ในความมุ่งหมายและหลัก การ
ตามมาตรา 6 การจัดการศึก ษาต้อ งเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หน้า 4)
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การเปลี่ย นแปลงในครั้ง นี้ถือ ว่า เป็น การเปลี่ย นแปลง
ชนิดกลับด้าน ซึ่งผู้ที่จะนากระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ห้องเรียน
คือ ครู ดังนั้นหน่วยงานที่ใช้จะต้องดาเนินพัฒนา เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และที่สาคัญที่สุด คือ ความเชื่อของครู เพื่อให้ครู
ได้เปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่เน้นครู
เป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง แต่จากที่ผ่านมา
กระแสของการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงครูในด้านนี้น้อยมาก จึงทาให้
ร่วมยี่สิบปีที่ผ่า นมา วิธีก ารจัด การเรียนการสอนที่เน้น ผู้เ รีย น
เป็นสาคัญที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษาของไทยยังไม่มีความชัดเจนนัก
ครูจานวนไม่น้อ ยยัง คงใช้ รูป แบบการสอนที่ต นเองถนัด คือ
แบบการบรรยาย เพราะเชื่อมั่นว่าตนเป็นผู้รู้ในเรื่องที่สอนมากกว่า
และการสอนแบบนี้ส ามารถกาหนดระยะเวลาที่แ น่น อนได้
เป็นการประหยัดเวลาเรียน
ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน และพนมพร จันทรปัญญา (2558,
หน้า 275) กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอน มีคุณภาพไว้ดังนี้
1. ด้านผู้เรียน ควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นถึง
คุณค่าที่ผู้เรียนจะได้รับและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
2. ด้า นผู้ส อน จะต้อ งลดบทบาทการสอนในลัก ษณะ
ของการให้ความรู้ลง และปรับวิธีการสอนโดยเป็นผู้ชี้แนะและกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความสาคัญกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านวิธีการเรียนการสอน เน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนและมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ
มุ่งให้ผู้ เรี ยนเกิ ดทั กษะการคิด การกลั่ นกรอง และสั งเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกระบวนการพัฒนาทักษะ
ในการสอน
ที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงบางกรณีของการที่หน่วยงานใช้ครู
ไม่ได้ทาบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาต่อยอดความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ของครูที่เคยได้รับจากสถาบันการศึกษา อาจจะมี
บางสถานศึก ษาที่ ไ ด้ ดาเนิน การเอง ปรั บเปลี่ย นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ทาการพัฒนาครูจนครูยอมรับและเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นสงสัยของครูว่า การสอนแบบใดดีกว่ากัน
ครู ควรเป็นผู้สอน ผู้ให้ความรู้ ตามแบบเดิมๆ หรือทาหน้ าที่ ตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 24 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557,
หน้า 9-10) การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 จั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
3.2 ฝึ กทั กษะ กระบวนการคิ ด การจั ดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
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3.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
3.5 ส่งเสริมสนั บสนุ นให้ ผู้ สอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิด การเรีย นรู้แ ละมีค วามรอบรู้ รวมทั้ง สามารถใช้ก ารวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
3.6 จัด การเรียนรู้ ให้เ กิดขึ้น ได้ทุก เวลา ทุก สถานที่
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
นอกจากบทบาทของต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ที่กล่าวมา
ว่ า มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ให้
กระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนจากสภาพปัจจุบัน
ที่ถูก สัง คมมองว่า ยัง ไม่ส ามารถจัด การศึก ษาที่มีคุณ ภาพได้
อย่างทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน ที่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ในมิติอื่นๆ อันดับอาจจะอยู่หลังประเทศไทย แต่มิติทางการศึกษา
ประเทศไทยกลับอยู่ในอันดับที่ต่ากว่า ผู้ที่จะมีส่วนกระตุ้นการศึกษา
ของประเทศไทยได้ดีที่สุด อีก กลุ่ม หนึ่ง ซึ่ง เป็น กลุ่ม ที่ใ หญ่ม าก
คือ บรรดาผู้ชมที่อยู่สองข้างของสายน้า ได้แก่ บรรดาผู้ปกครอง
และผู้ ป ระกอบการ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ผู้ ถื อ
ผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) ที่จะต้องแสดงออกถึงความพึงพอใจ
หรือข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับผลของการจัดการศึกษาของประเทศ
เพราะหากไปแสดงความรู้สึก ความต้องการออกมา ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาคงไม่สามารถประเมินความต้องการของท่านได้
สังคมทุกภาคส่วนต้องตระหนักและยืนหยัดในหลักการ
สาคัญว่า “การศึกษาที่มีคุณภาพ” เป็นสิทธิอันชอบธรรมของทุกคน
ที่ต้องได้รับ รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเยาวชน
ของชาติ เพื่อที่เขาจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะ
รับหน้าที่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในยุคที่เขาต้องก้าว
เข้ามารับภาระหน้าที่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมโลกต้องมี
การแข่งขันและร่วมมือกัน การจัดการศึกษาจึงต้องมีบทบาทสาคัญ
ที่จะสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีศักยภาพที่พร้อมจะแข่งขัน
หรือร่วมมือ ต้องสร้างทักษะการเรียนรู้
การก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นวิชาชีพนั้นเกิดขึ้นได้ เพราะสังคม
ยกย่อง ยอมรับความจาเป็น ความสาคัญของงานนั้นๆ หากบุคลากร
ในวิชาชีพนั้นๆ ร่วมมือร่วมใจสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
ความเป็นวิชาชีพยิ่งจะมีความมั่นคงยั่งยืน หากสมาชิกของวิชาชีพ
ทาให้วิชาชีพตกต่า ไม่นานความเป็นวิชาชีพย่อมสิ้นไป ดังนั้น สมาชิก
ของวิชาชีพครู จึงต้องถือเป็นภารกิจสาคัญยิ่งที่ต้องร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพของวิชาชีพครู ให้ก้าวต่อไป จากการเป็นผู้ตามให้ก้าวมา
ทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน โดยมุ่งมั่นจะก้าวต่อไปเพื่อเป็นผู้นาในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หัวข้อความฝันใน 20 ปีข้างหน้า อยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไร
มีคาตอบสรุปได้ดังนี้ (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558, หน้า 49)
ความฝันใน 20 ปี ข้างหน้า อยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไร
คาตอบ คือ
1. ให้ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
2. การศึกษาจบปริญญาตรีทุกคน
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
คาถามที่ว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง วัฒนธรรม ระบบ
และวิธีการอย่างไร สรุปคาตอบได้ดังนี้
1. สร้ า งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพ
ในการถ่ายทอดให้ความรู้ คัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ
และถ่ายทอดหรือพัฒนาต่อยอด
2. ปรับ เปลี่ย นโครงสร้า งตั้ง แต่ร ะดับ ผู้บ ริห าร ผู้ส อน
และผู้เรียน ให้เรียนรู้แบบนามาปฏิบัติได้จริง
3. ให้ใ ช้ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น บรรจุใ นหลัก สูต รการเรีย น
การสอน
4. ส่งเสริม ให้เ ด็ก เรีย นรู้ป ระชาธิ ปไตยแบบปฏิบัติ จริ ง
และเรียนรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง
5. ปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
และดึงศักยภาพในตัวเด็กตามความถนัดและความเก่ง
6. กาหนดให้มีสถานศึกษาเฉพาะทางและส่งเสริมให้ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางเข้าไปศึกษาในสถานศึกษานั้น
และสนับสนุนให้เกิดการต่อยอด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
7. ปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยคัดสรรบุคคลที่มีจิตสานึก
ของความเป็นครู และสร้างแรงจูงใจด้านความมั่นคงทางอาชีพ
และสวัสดิการ มีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างสม่าเสมอ
จากที่กล่าวว่า เห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนให้ความสนใจ
กับการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับครู ซึ่งมองลึกลงไปถึงระบบ
การคัดเลือกคนที่จะเข้ามาทาหน้าที่ของครู เป็นประเด็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับครูทั้งหมดต้องรับฟังและดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งครูที่มีคุณภาพ
ให้ความสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ใช้ศักยภาพความเป็นครูอย่างเต็มที่
เพื่อพั ฒนาผู้เรี ยนให้ ได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและตามธรรมชาติ
ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า หากผู้เรียนได้เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ประสบการณ์และทักษะจากระบบ
การศึกษาไปใช้ได้ในชีวิต โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเน้นแนวกว้า ง
โดยมี ส าระความรู้ ทั่ ว ไป ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ รู้ จั ก ตนเอง
ทั้งด้านศักยภาพและธรรมชาติว่ามีความเหมาะสมกับการเรียน
ในสาขาวิชาใด รวมถึงการเลือกเข้าเรียนในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน แม้แต่การจะเลือกเรียน
เพื่อออกไปเป็นผู้ประกอบการเอง

หากรัฐ บาลดาเนิน การจัด การศึก ษาของประเทศไทย
โดยยึด ตามที่กาหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตั้งแต่แรกเชื่อว่าการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยน่าจะก้าวไปไกลมากแล้ว แต่จนปัจจุบันยัง มี
สิ่งที่กฎหมายกาหนดไว้หลายมาตรายังไม่ได้ดาเนินการ โดยเฉพาะ
ในประเด็น ที่เ กี่ย วกับ การพัฒ นาครูที่กาหนดไว้ใ น หมวด 7
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในมาตรา 55
วรรคสอง ให้มีก องทุน ส่ง เสริม ครู คณาจารย์ และบุค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มาตรา 75 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด
ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ไ ด้รับเงินวิทยพัฒน์ไ ด้ ตามระเบีย บ
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, หน้า 20, 103) พบว่า ยังไม่ได้
มีการดาเนินการเพื่อให้สิ่งที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ
เป็นรูปธรรมแต่ประการใด ส่วนความเป็นวิชาชีพครูนั้น ไพฑูรย์
สินลารัตน์ (2557, หน้า 6-7) กล่าวว่า บนเส้นทางวิชาชีพที่ยัง
ไม่เต็มรูปแบบ เมื่อการเติบโตของการครุศึกษาเกิดขึ้นอย่างมาก
และอย่างกว้างขวางดังกล่าวแล้วนั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าการครุศึกษา
ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นวิชาชีพเต็มรูปแบบมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่
ของการเตรียมบุคคลเข้าสู่วิชาชีพ (Profession) แต่ระบบของ
วิช าชีพ นั้น ไม่ใ ช่เ พีย งแต่ก ารเตรีย มเท่า นั้น แต่ใ นขั้น ปฏิบัติ
และดาเนินการนั้นก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามามากมาย
ลักษณะสาคัญของวิชาชีพโดยทั่วๆ ไปนั้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลักๆ ที่ได้มีผู้ประมวลไว้คือ
1. วิชาชีพต้องมีภาระหน้าที่ในการให้บริการที่สาคัญ กับ
บุคคลและสังคม
2. วิชาชีพต้องสามารถบ่งบอกภาระหน้าที่เฉพาะได้
3. วิชาชีพจะต้องมีองค์ความรู้และทักษะเฉพาะในการ
ปฏิบัติงาน
4. วิชาชีพจะต้องมีการตัดสินใจและดาเนินการของสมาชิก
ด้วยข้อมูลความรู้ที่มีหลักการทฤษฎียืนยัน
5. วิชาชีพจะมีวิธีก าร (Discipline) หนึ่งหรือ มากกว่า
เป็ น พื้ น ฐานแล้ ว พั ฒ นาหรื อ สร้ า งความรู้ แ ละทั ก ษะขึ้ น มา
เป็นลักษณะเฉพาะของตน
6. วิชาชีพจะมีสมาคมวิชาชีพหนึ่งหรือมากกว่าที่มีอิสระ
ในการดูแลการทางาน และสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพ
7. วิ ช าชี พ จะต้ อ งมี ม าตรฐานในการรั บ เข้ า สู่ อ าชี พ
และสู่มาตรฐานในการดารงวิชาชีพนั้น
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8. วิ ชาชี พจะต้ องมี การเตรี ยมเข้ าสู่ วิ ชาชี พหรื อการเข้ าสู่
วิชาชีพด้วยโปรแกรมที่ต่อเนื่องชัดเจน โดยทั่วไปจะเตรียมในโรงเรียน
วิชาชีพ (Profession School) วิทยาลัยหรือในมหาวิทยาลัย
9. วิชาชีพ จะต้อ งได้รับ ความเชื่อ ถือ และความเชื่อ มั่น
ในการปฏิบัติงานของบุคคลในวิชาชีพจากชุมชน
10. วิชาชีพจะต้องมีสมาชิกของวิชาชีพที่มีความมุ่งหวังสูง
ในการรับใช้สังคมและมีความผูกพันที่จะรักษาคุณภาพไว้ตลอดชีวิต
11. วิ ช าชี พ จะต้ อ งมี อ านาจในการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ จากองค์ ก รที่ ม อบหมาย
และปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนเอง
12. วิชาชี พจะต้ อ งมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติง านโดยไม่ ถู ก
แทรกแซงโดยตรงจากคนนอก แต่รับผิดชอบต่อสังคมผ่านทาง
วิชาชีพของตนเอง จากลักษณะของวิชาชีพที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า
การครุศึก ษาของไทยเรายัง มีลัก ษณะวิช าชีพ ไม่เ ต็ม รูป แบบ
และไม่เต็มที่นัก ที่กล่าวไม่เต็มรูป ก็คือ ในหลายลักษณะ เรายังไม่มี
คุณสมบัติครบถ้วนพอ เช่น สมาคมทางวิชาชีพของเรายังไม่เข้มแข็ง
เข้มข้น และชัดเจน พอการดาเนินงานหลายครั้งยังไม่ชัดเจน มาตรฐาน
ในการรับเข้าสู่อาชีพยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ความมุ่งหวังสูงในการรับใช้
สังคมเรายังไม่มีมากนัก
เพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา ครูจึงต้อง
พัฒนาตนเองทั้งทักษะด้านวิชาการ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ทักษะด้านภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยี การปรับตัว การวิเคราะห์
สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมในพหุสังคม ครูจึงมี
ภาระหน้า ที่สาคัญ มากยิ่ง ขึ้น ดัง ที่ ดวงกมล สิน เพ็ ง (2553,
หน้า 12-13) กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของครูเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางไว้ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
2. กาหนดเป้า หมายที่ต ้อ งการให้เ กิด ขึ ้น กับ ผู ้เ รีย น
ด้านความรู้และทักษะ กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ
และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ออกแบบการเรี ย นรู้ และจัด การเรี ยนรู้ที่ ต อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรียน
ไปสู่เป้าหมาย
4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
5. จัด เตรีย มและเลือ กใช้สื่อ ให้เ หมาะสมกับ กิจ กรรม
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน
7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
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จากที่กล่าวมา อาจจะเป็นแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
ของภาคราชการหรือที่เรียกว่า ข้าราชการครูเป็นส่วนใหญ่ สาหรับครู
เอกชนนั้น แนวทางการพัฒนาทั้งเนื้อหาสาระและกระบวนการ
จะไม่แตกต่างไปจากข้าราชการครู เพียงแต่อาจจะต่างกันที่หน่วยงาน
รับ ผิด ชอบในการพัฒ นา ซึ่ง ครูเ อกชนอาจได้รับ การพัฒ นา
โดยภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน อย่างไรก็ตามหากเป็นครูเอกชน
ของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อาจจะเข้าร่วม
การพัฒนากับครูภาครัฐด้วย
ในขณะที่ กัญภร เอี่ยมพญา (2556, หน้า 112) ได้กล่าวว่า
พัฒนาการของวิชาชีพครูของไทย มีความก้าวหน้าไม่แพ้ชาติใดๆ
มีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครูตลอดเวลา ปัญหาที่พบในการพัฒนา
วิชาชีพครู คือ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของครู และการที่จะเลือก
คนเก่ง คนดี คนที่รักอาชีพครูมาเป็นครู เพราะบางช่วงเวลาเราพัฒนา
วิชาชีพครูเชิงปริมาณโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ จึงทาให้ทุกวันนี้
ต้อ งมีก ารแก้ปัญ หาด้ า นคุณ ภาพของครูต ลอดมา องค์ก รครู
เป็น ศูน ย์ก ลางของครู แต่ปัจ จุบ ัน ยัง ท าหน้า ที ่ใ นฐานะของ
ความเป็นตัวแทนของครูยังไม่ครอบคลุม บางองค์กรยังไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ และบางครั้งองค์กรครูเข้าไปสัมพันธ์
กับการเมืองจนกลายเป็นองค์กรทางการเมืองไป ปัจจุบันองค์กรครู
มีทั้งที่มีกฎหมายรองรับ และองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเอง โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่ต่างกัน และบางองค์กรอาจจะดาเนินงานเป็นช่วงระยะสั้นๆ
การจะคงเป็นวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปนั้น
เป็นหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพที่รับผิดชอบครูและตัวครูเองที่ต้อง
ดาเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยคือการพัฒนาให้ครู
มีความรู้ที่ทันสมัยในเนื้อหาสาระที่ตนรับผิดชอบและต้องเน้น
ในด้านของเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
และการวัดและประเมินผล ครูต้องมีความชัดเจนแม่นยาในสาระ
ที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างลึกซึ้ง
ครูต้อ งสามารถเดิน อยู่แ ถวหน้า ของแวดวงวิช าการ
กล้ าแสดงออกทางวิชาการด้ วยความแม่นย าชั ดเจน ซึ่งคุ ณสมบั ติ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาโดยองค์กรวิชาชีพครูและตัว
ของครูเอง โดยต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
อาจเป็นการพัฒนานอกระบบ คือ ศึกษาหาความรู้หรือประสบการณ์
ด้วยตนเอง หรือศึกษาในระบบด้วยการศึกษาต่อ หรือเข้ารับการอบรม
สัมมนาทางวิชาการ
ดังนั้น ต้องระลึกเสมอว่า การอยู่ในแวดวงของผู้รับผิดชอบ
ด้านการศึกษา อาจเปรียบได้กับการพายเรือทวนน้า ตราบใดที่ยัง
มีแรงพายเรือจะพุ่งไปข้างหน้าแต่หากหยุดพายเมื่อใด เรือจะถอยหลัง
นั่นคือ หากครูเลิกพัฒนาตนเองจะกลายเป็นครูที่ล้าหลังด้านวิชาการ
เป็นครูที่ขาดจิตวิญญาณของความเป็นครู

สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการพัฒนา
ทั้งกระบวนการพัฒนาและเนื้อหาสาระของการพัฒนา ซึ่งจะต้องมี
จุดเริ่มต้นจากสถาบันการผลิตครู จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของนักศึกษาครูให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้ านเทคโนโลยี และแนวคิ ดของการจั ดการศึ กษา โดยต้ องเป็ น
หลักสูตรที่สามารถใช้ได้ในอนาคต เพราะนักศึกษาครูนั้นต้องใช้เวลา
ในการเรียนและการฝึกประสบการณ์ถึง 5 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลา
ที่ยาวนานมาก สาหรับยุคของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
1. หน่ว ยงานที่ทาหน้า ที่ผ ลิต ครู พัฒ นาครูแ ละใช้ค รู
ต้องร่วมกันสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งครูปัจจุบัน
และผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต
2. ครูในยุคปัจจุบันและอนาคตต้องเป็ นผู้ที่มีการพัฒนา
ความเป็นครู ทั้งในด้านความรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และคุณธรรมของความเป็นครู โดยเน้นความเหมาะสมของยุคสมัย
และนโยบายการจัดการศึกษา
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