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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึก ษา “ระบบการผลิต และพัฒ นาครูป ระเทศสิง คโปร : บทเรียนสําหรั บ
ประเทศไทย” นี้มุง ศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครูของสิง คโปร และเพื่อพัฒ นาขอเสนอเชิง
นโยบายในการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครูของไทย เนื่องจากคุณภาพนักเรียนแตละประเทศ
ขึ้นอยูกับคุณภาพครู ซึ่งในประเทศไทยเอมีปญหาเรื่องการผลิตและพัฒนาครูมาโดยตลอด ทั้งการผลิต
ที่เกินปริมาณความตองการ กระบวนการผลิตที่ไมไดคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาครูประจําการที่
ไมสะทอนตอความตองการพัฒนาที่แทจริง โดยศึกษาตามกรอบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูง
6 ด า นคื อ (1) การคั ด เลื อ กครู ใ หม (Recruitment) (2) หลั ก สู ต รการฝ ก หั ด ครู (Teacher
Preparation Program) (3) การเขาสูวิชาชีพและการพัฒ นา (Induction and Mentoring)
(4) การเรียนรูในวิชาชีพ (Professional Learning) (5) การประเมินและการใหขอมูลยอนกลับ
(Teacher Feedback and Appraisal) และ (6) พัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา (Career
and Leadership Development) ใช ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาโดยการวิ เ คราะห เ อกสาร
(Documentary) ซึ่งแบงเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 เอกสารปฐมภูมิที่เปนเอกสารหลักสูตรการผลิตครู
รายงานของทางราชการ สถิติตาง ๆ และสวนที่ 2 เอกสารทุติยภูมิที่เปนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข อง
กับระบบการผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปร
ผลการศึกษา สรุปไดวา สิงคโปรมีกลยุทธที่ดี โดยประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดมาใช
ในการดึงคนเกงและมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาสูวิชาชีพครูและมีกระบวนการคัดเลือกเขมขน รวมถึง
การใหผ ลตอบแทนที่สูงเปนอันดับ สองของอาชีพทั้ง หมด การจัดระบบสวัส ดิก ารที่ดีแกบุคลากร
ทุกระดับที่ทํางานในระบบการศึกษา ที่เรียกวาโมเดล ‘GROW 2.0’ มีการกําหนดใหระบบการผลิตครู
เปนระบบปด โดยมี National Institute of Education: NIE เปนองคกรที่ชวยวางแผนและ
พัฒนาการเจริญเติบ โตในสายอาชีพ มีการออกแบบหลักสูตรการผลิตที่เ ขม ขน ทั้งในเชิงวิชาการ
(academic subjects) และทักษะวิชาชีพ (professional skills) เชื่อมโยงกับการจัดระบบการพัฒนา
เมื่อเขาสูวิชาชีพครู และการใหการอบรมครูอยางตอเนื่องสูการเปนมืออาชีพที่แทจริ ง รวมถึงการใช
ระบบ ‘Performance–based Evaluation’ เพื่อใหครูเ กิดการพัฒ นาตนเองอยูเ สมอ และให
ความสําคัญกับการพัฒนาครู โดยกําหนดกรอบการสอน (TEACH framework) ของครูและสนับสนุน
ครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีระบบการคัดเลือกครูใหญมาจากครูเกงที่เขมขน มีระบบการพัฒนา
และประเมินทักษะภาวะผูนําทางการสอนในระดับ สากล นอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปรเปนผูกําหนด
นโยบายการศึกษาทั้งหมด และมีการกระจายอํานาจการจัดการไปสูสถานศึกษาที่เหมาะสม จึงทําให
สิงคโปรสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาตาง ๆ
ขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทยมีดังนี้
1) ควรกําหนดเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) และผลิตและพัฒนาครูตอบ
เปาหมายดังกลาว

จ
2) กําหนดระบบการคัดกรองผูเ ขาสูวิชาชีพครู โดยกําหนดสัดสวนการผลิตที่ไมเ กิน
ความตองการ และเพิม่ สัดสวนการผลิตในระบบปดแบบสิงคโปรมากขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญในการ
คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงเขาเรียนครู
3) ควรมีการแยกหลักสูตรการผลิตครูตามประเภทการใชครู เปนหลักสูตรครูปฐมวัย และ
ครูประถมศึกษา (class teacher) ที่เ นนศึก ษาวิชาชีพครู pedagogical content knowledge
education และ practices และหลัก สูตรผลิตครูมัธยมศึกษา หรือครูผูส อนรายวิชา (subject
teacher)
4) การเขาสูวิชาชีพและการพัฒนา เมื่อผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมินสมรรถนะและ
ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ควรยกเลิ ก ระบบการสอบบรรจุ แ บบเดิ ม แล ว ใช ร ะบบ
การคัดเลือกที่ตรงกับความตองการใชครูของสถานศึกษา (school–based recruitment system)
และจัดระบบการพัฒนาครูปแรกเขา (induction year)
5) การเรียนรูในวิชาชีพ เนนการพัฒนาตอเนื่องตามสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยแบงเปน 2 สวน คือการพัฒนาบนงาน (on the job trainning) และใหหนวยงานกลางเปน
ผูดําเนินการตามหลักสูตรการฝกอบรม
6) การประเมินและการใหขอมูลยอนกลับ พิจารณากําหนดเกณฑการพัฒนาและประเมิน
การตออายุใบอนุญ าต และเกณฑวิทยฐานะจาก ประสบการณสอน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
จํานวนชั่วโมงสอน จํานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเอง การมีสวนรวมกับชุม ชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ
การพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู แ ละการแก ป ญ หาผู เ รี ย น และการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการสอน
(practical–oriented research)
7) พัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา ระบบสนับสนุนวิท ยฐานะ และการตออายุ
ใบอนุญ าต ระบบสง เสริม โอกาสเชิง วิชาชีพ และการยกยองยอมรับ ใหเ ชื่อมโยงเปนระบบที่อิง
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ลดความซ้ําซอนและ
พัฒนาไดตรงตามความตองการ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึก ษา “ระบบการผลิต และพัฒ นาครูป ระเทศสิง คโปร : บทเรียนสําหรั บ
ประเทศไทย” นี้สําเร็จลงไดดวยดีก็ดวยความกรุณาใหความอนุเคราะหของอาจารยที่ปรึกษา ทาน
เอกอั ค รราชทู ต ดร. จิ ต ริ ย า ป น ทอง และคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ
ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู และผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ซึ่งชวยเหลือใหความคิดเห็นและ
ชี้แนะมุมมองเพิ่มเติม จนทําใหรายงานการศึกษานี้มีเนื้อหาสมบูรณ ครบถวน และกอประโยชนตอ
การนําไปใชตอไป ผูศึกษาใครขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
นอกจากนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ที่ใหความกรุณาอนุญาตและสนับสนุนใหผูศึกษาเขาฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 9 นี้ รวมถึงขอขอบพระคุณ ดร. สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่อนุมัติและใหสนับสนุนการฝกอบรม รวมไปถึงผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกทานที่อํานวยความสะดวกและดูแลในเรื่องตาง ๆ จนทําใหการเขารับการ
ฝกอบรมและการจัดทํารายงานการศึกษาตามหลักสูตรสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีทุกประการ ผูศึกษา
หวังเปนอยางยิ่งวารายงานนี้จะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายดานการผลิตและพัฒนาครูใน
อนาคตอยางแนนอน
ประวิต เอราวรรณ
สิงหาคม 2560
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คําถามสําคัญและตัวแปรหลักในการพัฒนาระบบ
ระบบการศึกษาของสิงคโปร
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยใหความสําคัญ กับ การศึก ษาอยางมากและมีความตอเนื่อง โดยสนับ สนุน
งบประมาณเพื่อการศึกษาในป พ.ศ. 2558 สูง กวา 5 แสนลานบาท คิดเปน 4 % ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP: Gross Domestic Product) นับเปนประเทศที่ลงทุนดานการศึกษาสูง
เปนอันดับตน ๆ ของโลก แตการศึกษาไทยยังคงมีปญหาในดานคุณภาพที่ยังไมสามารถแขงขันไดใน
เวทีระดับนานาชาติ ทั้งปญหาที่ประจักษชัดและปญหาซับซอน การศึกษาที่ไมมีคุณภาพจึงกอให เกิด
ความดอยคุณภาพของประชากรในประเทศ ปญหาการศึกษาไทยไมใชการขาด “ทรัพยากร” แตเปน
การขาด “ประสิทธิภาพ” ในการใชทรัพยากร เนื่องจากการขาด “ความรับผิดชอบ” (accountability)
ของระบบการศึกษาตอนักเรียนและผูปกครอง หนึ่งในปจจัยซึ่ง ตองรับผิดชอบตอการแกไขปญหา
การศึก ษาไทย คือ “ครู ” ซึ่ง เปนบุคลากรสํา คัญ ในการยกระดับ และพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะเปนไปไมไดเลยหากปราศจากการยกระดับคุณภาพครูซึ่งถือวาเปน
องคประกอบสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในระบบการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558)
ประเทศไทยประสบปญหาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งเห็นไดจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับนานาชาติ เชน ผลการประเมินในโครงการ PISA 2015 ลาสุดที่ประเทศไทยได
เขารวมกับ OECD (Organisation for Economic Co–operation and Development) ดําเนิน
โครงการประเมินผลนัก เรียนรวมกับ นานาชาติ หรือ PISA (Programme for International
Student Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึก ษาของประเทศที่เ ขารวมโครงการ
ประเด็นหลักจากผลการประเมิน PISA 2015 พบวา นักเรียนไทยมีคุณภาพการเรียนรูที่ลาหลัง
ประเทศเพื่อนบานในเอเชียดวยกัน ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสิงคโปรซึ่งมีผลการประเมิน
ตางกับไทยเปนอยางมาก อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบรายไดและคาใชจายทางการศึกษาของสิงคโปรกับ
ไทยแลว ก็ห างกั นมากเชน กั น สิง คโปรมีค า GDP สู ง กว าไทยประมาณสิบ เทา แต เ มื่ อคํา นวณ
เปรียบเทียบเปนคาอํานาจการซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) แลว GDP per capita ของ
สิงคโปรยังสูงกวาไทยมากกวาหาเทา ความแตกตางนี้จึงทําใหระบบโรงเรียนไทยมีขออางไดวาไมตอง
กัง วลกับ ผลการประเมิ นของนัก เรียนสิง คโปรม ากนัก เพราะสิง คโปรมีตน ทุนมากกว าหลายเท า
ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบานที่ใกลเคียงอีกประเทศหนึ่งคือเวียดนาม ซึ่งมีคา GDP ต่ํากวาไทย และ
คาใชจายทางการศึกษาสะสม ประมาณเพียงครึ่งหนึ่งของไทย แตนักเรียนเวียดนามมีผลการศึกษาที่
สูงกวานักเรียนไทยมาก ดังนั้นจึงเปนเหตุผลอีกขอหนึ่งที่ชี้วาเงินไมใชคําตอบของคุณภาพการเรียนรู
เพราะเวียดนามมีตนทุนต่ํา เงินสะสมทางการศึกษาต่ําเพียงครึ่งหนึ่งของไทย แตนักเรียนมีคะแนนสูงกวา
นักเรียนไทย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, เว็บไซต pisathailand.ipst.ac.th)
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งานวิจัยของ Sir Michael Barber แหง McKinsey & Company เผยแพรเมื่อ กันยายน
2007 โดยศึกษาวา ระบบโรงเรียนคุณภาพระดับโลก ขึ้นมาสูความเปนโรงเรียนคุณภาพชั้นนําได
อยางไร? จากคะแนนผลการสอบ PISA ในป 2000, 2003 และ 2006 รวม 3 ครั้ง ผลวิจัยนี้กอใหเกิด
การตื่นตัว ในการปรับปรุงคุณภาพครูเปนอยางมาก ซึ่งเขาเสนอวาสิ่งที่ควรทําคือ (1) การคัดคนที่
เหมาะสมเพื่อเปนครู (2) การพัฒนาใหเปนผูสอนที่มีคุณภาพ (3) การประกันระบบการจัดการเรียน
การสอนที่ดีที่สุดสําหรับ นัก เรียน และมีขอสัง เกตของงานวิจัยที่นาสนใจด วยวา การรับ ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 30 ทายเขามาเรียนครู สงผลถึงคุณภาพที่ต่ําลงของ
นักศึกษาครูและผูสําเร็จการศึกษา และสงผลตอเนื่องถึงคุณภาพของความรูและทักษะของนักเรียนที่
เขาสอนในที่สุด ขอมูลนี้ยืนยันวาการรับผูสําเร็จการศึกษาที่มคี ะแนนต่ําเขามาเรียนครูนั้น สรุปผลได
วาบุคคลไมส ามารถใหในสิ่ง ที่ตนไมมีแกคนอื่นได ดัง นั้นการไดคนไมเ กง มาเปนครูยอมสง ผลตอ
คุณภาพนักเรียนทายที่สุด
ถึงแมสิงคโปรเปนประเทศที่มีการทุมเททั้งการลงทุนทางการเงินและความคิดเพื่อการศึกษา
แตจากงานวิจัยของ Sir. Michael Barber พบวา ประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงก็มีนโยบาย
คลายกับสิงคโปรในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาครู ประเทศตาง ๆ จะเนนการผลิตครู
ที่มีคุณภาพในวงกวาง มีการเรียนรูและทํางานรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญ ครู และผูบริหารโรงเรียน
เพื่อใหการเรียนการสอนทั้งระบบดีขึ้น และไมเพียงแตสงเสริมนวัตกรรมขึ้นในโรงเรียนเทานั้น แตจะ
ชวยใหนวัตกรรมนั้นเผยแพรออกไปสูโรงเรียนตาง ๆ ในวงกวาง (Barber & Mourshed, 2007)
ดังนั้นสิงคโปรจึงเปนอีกประเทศหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครูที่ควรศึก ษาเพื่อ
ประยุกตใชกับไทย
ในประเด็ นความร วมมือ ทางการศึก ษาระหวางไทย–สิง คโปร นั้น จากรายงานผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี , ครบรอบ 1 ป (12 กันยายน
2557–12 กันยายน 2558) นโยบายขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ไดระบุถึง
การหารือถึงแนวทางความรวมมือทางดานการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนใหโรงเรียนของสาธารณรัฐ
สิงคโปรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศในอาเซียนมากขึ้น และประเด็นเรงดวนดานการศึกษาที่
รัฐบาลใหความสําคัญคือ การแกปญหาความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษา การขาดโอกาสในการเขาถึง
การศึกษา ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยแกปญหาโดยการใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมที่จะสงสัญญาณ
จากโรงเรียนที่มีความพรอมไปสูโรงเรียนในชนบทใหไดเรียนรวมกัน รวมทั้งประเด็นการพัฒนาครูใหมี
คุณภาพสูง ในกรณีดังกลาว สิงคโปรไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึก ษาโดยการสง เสริม ใหเ ด็ก ใชอินเทอรเ น็ตในการเรียนอยางทั่วถึง ในดานการผลิตครู
สิงคโปรมีสถาบันผลิตครู คือ National Institute of Education: NIE เพื่อผลิตครูที่มีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ ระบบที่มีอยูคือตนแบบและครูแหงชาติ โดยครูตนแบบของสถานศึกษาจะไดรับการพัฒนา
เปนครูแหงชาติ ในขณะที่ครูแหง ชาติจะทํางานพัฒ นาการศึกษาไดทั่วประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ โรงเรียนจะตองจัดสรรเวลาสําหรับการสนทนาหารือกับของครูอยางนอย 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห เพื่อยกระดับการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ผูบริหารการศึกษาจะตองไดรับการพัฒนา
ดวย ทั้งนี้สิงคโปรยินดีที่จะรวมมือแลกเปลี่ยนกับประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทยพิจารณาเห็นสมควรใหมีก ารหารือรวมกัน ในระดับ เจาหนาที่อาวุโสของทั้ง สอง
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ประเทศตอไป (รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ,
ครบรอบ 1 ป (12 กันยายน 2557–12 กันยายน 2558) นโยบายขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการตางประเทศ) ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio–Cultural Community Blueprint) โดยที่ ASCC ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยเนนการบูรณาการดานการศึกษาใหเปนวาระของอาเซียน การสรางสังคมความรู โดย
สงเสริมการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริม
การจางงานที่เ หมาะสม สง เสริมเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ไอซีที) อํานวยความสะดวกในการเขาถึง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต เสริมสรางทักษะในการประกอบการ สําหรับสตรี เยาวชน
ผูสูงอายุ และผูพิการ และพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
จากที่ก ลาวมาชี้ชัด เจนว า คุณ ภาพนั ก เรีย นแตล ะประเทศขึ้ นอยูกั บ คุณภาพครู ซึ่ง ใน
ประเทศไทยเองก็มีปญหาเรื่องการผลิตและพัฒนาครูมาโดยตลอด ทั้งการผลิตที่เกินปริมาณความ
ตองการ กระบวนการผลิตที่ไมไดคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาครูประจําการที่ไมสะทอนตอความ
ตองการพัฒนาที่แทจริง ดังนั้นจึงมีความนาสนใจที่จะศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปร
เพื่อหาขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทยตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปร
1.2.2 เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครูของไทย
1.3 กรอบแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปรเชิงระบบ ตามกรอบการผลิต
และพัฒ นาครูที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง จากการทบทวนเอกสารแนวคิดการผลิตและพัฒ นาครู ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งการศึกษาจากงานวิจัยของเซอรไมเคิล บารเบอร และรายงานของคณะทํางานดาน
การศึกษาของ European Commission สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่จะใชในการศึกษาระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปร ออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1.3.1 การคัดเลือกครูใหม (Recruitment) มีวิธีการคัดเลือกบุคคลทั้งดานวิชาการและ
ดานคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมกับความเปนครูอยางไร?
1.3.2 หลักสูตรการฝกหัดครู (Teacher Preparation Program) มีการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอนใหครูมีความรูลึกซึ้งในวิชาที่สอน และวิธีการสอน (pedagogy) และการฝกสอน
(practicum) อยางไร?
1.3.3 การเขาสูวิชาชีพและการพัฒนา (Induction and Mentoring) มีวิธีการพัฒนา
ครูใหมอยางไร?
1.3.4 การเรียนรูในวิชาชีพ (Professional Learning) ครูมีการศึกษาและพัฒนาตนเอง
อยางไร?
1.3.5 การประเมินและการใหขอมูลยอนกลับ (Teacher Feedback and Appraisal)
ครูไดรับการประเมินและสะทอนผลการประเมินในการพัฒนาตนเองและการสอนอยางไร?
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1.3.6 พัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา (Career and Leadership Development)
ครูไดรับการสงเสริมวิชาชีพและพัฒนาการเปนผูนําทางวิชาชีพอยางไร?
1.4 สมมุติฐานของการศึกษา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูงของสิงคโปร เปนสารสนเทศสําคัญที่สามารถใช
เปนแนวทางการวิเ คราะห การเทียบเคียง และการประยุก ตใชในการปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบ
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทยในปจจุบันได
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology)
ในการศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะหเอกสาร (Documentary) ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1
เอกสารปฐมภูมิที่เปนเอกสารหลักสูตรการผลิตครู รายงานของทางราชการ และสถิติตาง ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สิงคโปร และสวนที่ 2 เอกสารทุติยภูมิที่เปนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปร
การสังเคราะหแบงขั้นตอนออกเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดและ
กรอบการวิเคราะห ขั้นที่ 2 การสํารวจและรวบรวมขอมูล ขั้นที่ 3 การวิเคราะหและสังเคราะห และ
ขั้นที่ 4 การสรุปผลและเขียนรายงานการศึกษา ซึ่งรายละเอียดแตละขั้นตอนมีดังนี้
1.5.1 ขั้นที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิดและกรอบการวิเคราะห
การพัฒ นากรอบความคิดการวิจัย เปนการศึก ษาเอกสารที่เ กี่ยวของกับ ระบบ
การผลิตและพัฒนาครู โดยมีเปาหมายเพื่อสังเคราะหเปนกรอบการวิเคราะห (analysis framework)
รวมทั้งขอบเขตและลักษณะเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูดาน
ดานการผลิตและพัฒนาครู ใน 6 ดานคือ
1) การคัดเลือกครูใหม (Recruitment) มีวิธีการคัดเลือกบุคคลทั้งดานวิชาการ
และดานคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความเปนครูอยางไร?
2) หลักสูตรการฝกหัดครู (Teacher Preparation Program) มีการจัดหลักสูตร
และการเรี ย นการสอนให ค รูมี ค วามรู ลึก ซึ้ ง ในวิช าที่ ส อน และวิ ธี ก ารสอน (pedagogy) และ
การฝกสอน (practicum) อยางไร?
3) การเขาสูวิชาชีพและการพัฒนา (Induction and Mentoring) มีวิธีการพัฒนา
ครูใหมอยางไร?
4) การเรียนรูในวิชาชีพ (Professional Learning) ครูมีการศึกษาและพัฒนา
ตนเองอยางไร?
5) การประเมินและการใหขอมูลยอนกลับ (Teacher Feedback and Appraisal)
ครูไดรับการประเมินและสะทอนผลการประเมินในการพัฒนาตนเองและการสอนอยางไร? และ
6) พัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา (Career and Leadership Development)
ครูไดรับการสงเสริมวิชาชีพและพัฒนาการเปนผูนําทางวิชาชีพอยางไร?
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1.5.2 ขั้นที่ 2 การสํารวจและรวบรวมขอมูล
การสํารวจเอกสารเกี่ยวกับ ระบบการผลิตและพัฒ นาครู โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณาเอกสารเพื่อนํามาสังเคราะห และการสํารวจขอมูลที่เปนเอกสาร รายละเอียดดังนี้
เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกเอกสาร
1) เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปร และประเทศตาง ๆ
โดยหนวยงานหรือองคกรหรือสถาบันตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศที่มีการศึกษารวบรวมไว และมี
ความถูกตองในเนื้อหา การอางอิง และการเผยแพรทั้งในระบบจัดพิมพ (hard copy) และระบบ
ออนไลน
2) เปนรายงานการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครู
ของสิงคโปร และประเทศตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งศึกษารวบรวมไวและมีความถูกตองในเนื้อหา
การอางอิง และการเผยแพร
1.5.3 ขั้นที่ 3 การวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร
1.5.3.1 ประเมินขอมูลที่เปนเอกสารที่รวบรวมมาได โดยพิจารณาความเที่ยงตรง
(validity) และความพอเพียง (rich) ของขอมูล และจัดขอมูลเขากลุมรวมกันไวใหไดมากที่สุด โดย
ตรวจสอบจากตัวบงชี้ 3 ประการ คือ
1) ความถี่ที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ
2) แนวโนมหรือการกลาวถึงประเด็นในชวงเวลาเดียวกัน
1.5.3.2) พิจารณาขอมูลที่จัดกลุมไว โดยอานเอกสารอยางละเอียดเพื่อหาขอสรุป
โดยใชวิธีการวิเคราะหสาระ (content analysis) (อุทุมพร จามรมาน, 2531 ; Krippendorff,
1980) ซึ่งมีหลักการและรายละเอียดดังนี้
1) ใชวิธีสรุปขอมูลที่นํามาวิเคราะหวาขอมูลที่ไดนั้นมีความหมายเดียว
หรือสามารถแปลความหมายไดหลายอยาง และความหมายที่วิเคราะหไดนั้น นําไปใชกับเรื่องที่กําลัง
ทําการศึกษาอยูได
2) การตรวจสอบขอมูลที่ไดรับกับเนื้อหาของเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบที่
เปนระบบ สื่อความหมายของเรื่องแตละประเด็น และใชกระบวนการเชิงตรรกที่มีเหตุผลประกอบ
3) การวิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ มีอยู 3 ประเภท คือ
3.1) การวิเคราะหเพื่ออางอิงไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยเหตุและผล
เมื่อวิเคราะหจากขอมูลแลวจะมองเห็นแนวทางปฏิบัติเกิดขึ้น
3.2) การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบสองดาน ทั้งดานบวกและดานลบ
ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหเห็นความแตกตางหรือความเหมือนระหวางขอสรุปทั้งสองดาน
3.3) การวิเคราะหแบบแยกสาระจากขอมูลที่หาไดจากแหลงตาง ๆ
ขอมูลที่ไดบ างประเภทจะแสดงการบง ชี้แนวทางหรือโครงสรางไดชัดเจน ซึ่งตองแยกประเภทให
ถูกตอง และกําหนดขอบเขตการศึกษาใหเหมาะสมชัดเจน
4) การวิเคราะหขอมูลตองอาศัยการศึกษาอยางละเอียด และมองหลาย ๆ
ดาน เชน องคประกอบของเรื่อง ความสัมพันธระหวางองคประกอบภายในและภายนอก และสิ่งที่
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กําลังแปรเปลี่ยนไปทั้งทางบวกและทางลบ ผลที่ไดจากการมองหลาย ๆ ดานจะเปนแนวโนม ซึ่งเขียน
ออกมาเปนโครงรางได
5) มาตรฐานของการวิ เ คราะห วั ด ได จ ากการประเมิ น ซึ่ ง สามารถ
แยกแยะออกเปนประเด็น ๆ ได และสามารถตรวจสอบยอนหลังถึงแหลงที่มาได
6) อาศัยความละเอียดรอบคอบและทําภายในขอบเขต (context unit)
ที่กําหนดใหศึกษาแตละเรื่อง ซึ่งมีลักษณะที่เฉพาะ ไมสามารถอางอิงจากเรื่องอื่นมาเทียบเคียงได
7) การวิเ คราะหเนื้อหา จะจัดลําดับตามประเด็นที่ศึกษา โดยสัง เกต
และบันทึกอยางละเอียดชัดเจน และมีความเชื่ อมั่น (reliability) การวิเคราะหตองระมัดระวังให
รอบคอบ เพราะถาวิเ คราะหผิดตอนใดตอนหนึ่ง ก็จ ะสงผลใหแปลความหมายของตอนตอ ๆ ไป
ผิดพลาดไปดวย
8) ผูศึกษาไดแบงแยกประเด็นเปนเรื่อง ๆ พรอมทั้งสามารถคาดคะเน
ขอมูลเทียบกับปรากฏการณได โดยหาขอมูลเชิงประจักษใหบงชี้ประเด็นภายใตขอบเขตที่ศึกษา โดย
ตองพิจารณากลับไปกลับมา ระหวางขอมูลกับปรากฏการณ เมื่อไดผลตรงกันก็สามารถสรุปผลได
9) กําหนดขอบเขตขอมูลที่จะศึกษา (context unit) กอนและวางแผน
การเก็บรายละเอียดที่ตองบันทึก (recording unit) ซึ่งสิ่งที่บันทึกตองสามารถเปนตัวบงชี้สาระอยาง
เฉพาะเจาะจงได แยกประเภทเปนประเด็น ๆ ได
1.5.4 ขั้นที่ 4 การสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย
ในขั้นตอนนี้ ผูศึกษาดําเนินการดังนี้
1) ดําเนินการจัดทําขอสรุปจากการสังเคราะหเปนเอกสารรายงานฉบับราง และ
นําเอกสารรายงานฉบับรางนี้เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
2) ปรับ ปรุง ขอสรุป ในแตล ะสวนและจัดทําเปนรายงานฉบับ สมบูรณเ สนอตอ
สถาบันฯ
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 การศึกษาครั้งนี้ทําใหไดทบทวนการกําหนดนโยบาย การดําเนินการตามนโยบาย
และการประเมินผลการผลิตและพัฒ นาครูอยางเปนระบบของสิง คโปร ซึ่ง เปนองคความรูและ
สารสนเทศที่สามารถประยุกตใชกับกับระบบการผลิตและพัฒนาครูของไทยได
1.6.2 การศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกําลังกําหนดนโยบาย
รูปแบบ และแนวทางการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบของประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล
1.7 นิยามศัพท
ระบบการผลิตครู หมายถึง ระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการจัดประสบการณการฝกสอนแกนักศึกษาครู
ระบบการพัฒนาครู หมายถึง การเขาสูวิชาชีพครู การเรียนรูในวิชาชีพ การประเมินและ
การใหขอมูลยอนกลับ และพัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนําของครู

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการศึกษาครั้งนี้ แบงการศึกษา
เอกสารออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 สถานภาพการผลิตและพัฒนาครูของไทย
สวนที่ 2 แนวคิดการผลิตและพัฒนาครูในระดับนานาชาติ
สวนที่ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครู
2.1 สถานภาพการผลิตและพัฒนาครูของไทย
2.1.1 ปญหาของการผลิตครู
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ไดทําการศึกษาสถานภาพการผลิตและ
พัฒนาครูในประเทศไทย พบวา การผลิตครูของไทยมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปมากจาก
อดีตที่ผานมา แตยังไมทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งมีสาเหตุจากปรากฏการณการกาวรุกของสื่อเทคโนโลยี วัฒนธรรม
ตางถิ่น ความคิด ความเชื่ อ ทางการเมือ ง และสถานการณท างเศรษฐกิจ การผลิ ตครูของไทยมี
ขอนาสังเกตวา การบมเพาะความเปนครูในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เปนการอบรมบมนิสัยให
เกิดครูที่ดี โดยการคัดสรรคนเกงวิชาการมาเรียนครูและเปนครูโดยไดรับทุนการศึกษา ในระยะตอมา
ความขาดแคลนครูทําใหเนนการผลิตครูเชิงปริมาณ มีการผลิตครูภาคค่ํา สงผลใหเกิดปญหาคุณภาพครู
จนถึงปจจุบัน
ภาพรวมของปญหาการผลิตครูในปจจุบันมีดังนี้
1) ดา นสถาบั น ผลิ ตครู สถาบั น ผลิต ครู ใ นปจ จุ บั น มีฐ านะเป น คณะวิ ช าหรื อ
หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาสมบูรณแบบ มิไดมีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง และมิไดมี
การคัดสรรบุคคลผูที่มีความเหมาะสมจะเปนครูม าเรียน ครู และประกอบวิชาชีพครู อีกทั้ง เปน
การผลิ ต ครู ต ามความสนใจและความพร อ มของสถาบั น มากกว า การผลิ ต ครู เ ชิ ง ปริ ม าณและ
เชิงคุณภาพตามความตองการของประเทศ ซึ่งแตกตางจากอดีต สัดสวน การผลิตครูของสถาบันผลิตครู
พบวา สถาบันผลิตครูที่มีสัดสวนการผลิตครูมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รองลงมา
คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ และ สถานศึกษานอกสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ตามลําดับประมาณการ
ผูสําเร็จ การศึก ษาที่คาดวาจะจบการศึก ษา ตั้ง แตปการศึก ษา 2556 ถึง ปก ารศึก ษา 2560 ทั้ง
ประเภทครุศาสตรทั่วไปและครุศาสตรอุตสาหกรรม คาดวามีผูที่จบการศึกษาประเภทครุศาสตรทั่วไป
มากที่สุดในปการศึกษา 2559 จํานวน 60,798 คน รองลงมา ปการศึกษา 2560 จํานวน 52,570 คน
สวนประเภทครุศาสตรอุตสาหกรรม คาดวาจะมี ผูจบการศึกษามากที่สุดในปการศึกษา 2560 จํานวน
2,730 คน รองลงมาปการศึกษา 2559 จํานวน 2,561 คน
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2) ดานสถานภาพคณาจารยในสถาบันผลิตครู คณาจารยและบุคลากรสวนใหญ
ในคณะครุ ศ าสตร / ศึ ก ษาศาสตร ไ ด โ อนย า ยไปสั ง กั ด คณะที่ เ ป ด ใหม เช น คณะวิ ท ยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร และคณะสังคมศาสตร ทําใหคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ซึ่งเดิมมีสถานภาพเปน
สถาบันกลายเปนเพียงคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงขาดแคลนอัตรากําลังอาจารยและขาดความ
เขมแข็งในการผลิตครูในสาขาวิชาเอกตาง ๆ นอกจากนี้ยังพบปญหาดานคุณภาพของคณาจารยผูสอน
ในคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมทั้งการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
3) ดานคุณภาพของการผลิต การขาดแคลนคณาจารยที่เชี่ยวชาญในการผลิตครู
ทําใหก ารผลิตไมมีคุณภาพเพียงพอ ระบบการฝก ประสบการณของนัก ศึก ษาครูยัง ไมมีคุณภาพ
คณาจารยในสถาบันผลิตครูขาดมุมมองที่รอบดานเนื่องจากจบการศึกษาในประเทศเปนสวนใหญ
ขาดการเรียนรูห รือประสบการณก ารผลิตครู ที่หลากหลายจากตางประเทศและการผสมผสานกับ
ภูมิปญญาไทย มาตรฐานวิชาชีพครูของไทยยังมีจุดบกพรอง เปนตน
4) ดานนโยบายการผลิตครู ขาดความตอเนื่องเพราะนโยบายเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของนักการเมือง รัฐลงทุนเพื่อการผลิตครูต่ํา การผลิตครูไมตรงกับความตองการการใชงานจริง
มีปริมาณเกินความตองการในบางสาขาและขาดแคลนในบางสาขาวิชา ขาดขอมูลและการประสานงาน
ระหวางผูผลิตและผูใชครู
2.1.2 ระบบและรูปแบบที่เกี่ยวของกับการผลิตครูของไทย
หลักสูตรการผลิตครูของไทยในปจจุบันมี 3 ลักษณะ คือ
1) หลักสูตรการผลิตครูก ารศึก ษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลัก สูตร 5 ป )
หลักสูตรนี้จัดเปนหลักสูตรหลักในการผลิตครู
2) หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ป)
รับผูจบปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นและประสงคจะเปนครูเขาศึกษาตอวิชาชีพครู 1 ป และฝกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาที่คุรุสภารับรอง 1 ป รวมเปน 2 ป
3) หลัก สูตรการผลิต ครู ร ะดั บ ปริ ญ ญาโททางการสอน (หลัก สูตร 3 ป ) เป น
หลักสูตรที่เปดสอนสําหรับผูจบปริญญาตรี ในสาขาวิชาการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ เขาศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 2 ป และฝกปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษาที่คุรุสภารับรอง 1 ป รวมเปน 3 ป นอกจากนี้
ยังมีโครงการผลิตครูเพื่อดึงดูด คนดี คนเกง เขาสูวิชาชีพครู เชน โครงการผลิตครูพันธุใหม โครงการ
สควค. โครงการเพชรในตม โครงการครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น เปนตน
2.1.3 แนวทางการผลิตครูในอนาคต
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ไดสรุปแนวโนมการผลิตครูในอนาคตที่
ควรเปนคือ “ครูยุคใหม” ควรมีบทบาท หลัก 3 ประการ คือ เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator)
เปนผูแนะแนวทาง (guide/coach) และเปนผูรวมเรียนรู/รวมศึกษา (co–learner/co–investigator)
ไมใชเปนเพียงครูที่มีบทบาทเปน “ผูสอน” เทานั้น และไดเสนอแนวทางการผลิตครูไวดังนี้
1) ปจจัยนําเขาในการผลิตครู ตองมีการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเขามาเปนครู
เพิ่มจุดเนนคุณลักษณะคนที่มีใจรักในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู ตองเรงพัฒนาคุณภาพของ
คณาจารย (ครูของครู ) ทั้ง ดานความรู และจิตวิญ ญาณความเปนครู พัฒ นาหลัก สูตรการผลิตครู
ใหเหมาะสมกับยุคสมัยโดยผานกระบวนการวิจัย สมรรถนะของหลักสูตรสามารถพัฒนาบัณฑิตครู
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ใหเปนคนมีความรู มีความสามารถดานทักษะการคิด ความสามารถในการเปน ผูนํา ความสามารถ
ในการอยูรวมกันและมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม มีพื้นฐานทาง
จริยธรรมที่จะดํารงชีวิตอยูใ นโลกอนาคต คณาจารยในสถาบันผลิตครูตองพัฒนาตนเองใหพรอมทั้ง
ดานวิชาการและการปฏิบัติการ มีการพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณอยางตอเนื่อง มีสถาบัน
หรือหนวยงานกลางที่มีอิสระเชิงนโยบาย กําหนดทิศทางแผนงานการผลิตครูใหตรงตามความตองการ
ของประเทศ คอยประสานงาน และสนับสนุนการผลิตครูอยางเต็มที่
2) กระบวนการในการผลิ ต ครู ต อ งผลิต ครู ต ามความต องการของประเทศ
มีความเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคิดวางแผนเปนระบบตั้งแตการเตรียมนักศึกษา
การจัดระบบนิเทศ การคํานึงถึงสถานที่ฝกประสบการณ ซึ่งอาจไมใชเฉพาะโรงเรียนเทานั้น แตเพิ่ม
แหลง ฝก ประสบการณ ที่ ห ลากหลาย กระบวนการเรียนการสอนของคณาจารยตองลดบทบาท
การสอน ทําหนาที่เปนกระบวนกร (facilitator) ลดการบรรยายในชั้นเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการ
คนหาขอมูลเพิ่ม ขึ้น เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชก ระบวนการกุลุม การจัดการความรู การฝก
ประสบการณในการรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ฝกทักษะการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพครูและการดํารงชีวิต เสริมประสบการณดานการจัด
การเรียนรูในระบบโรงเรียนของนักศึกษาครูตั้งแตชั้นปที่1 จนถึงชั้นปสุดทาย จัดกิจกรรมให นักศึกษา
ครูไดเรียนนอกชั้นเรียน นอกสถานที่มากขึ้น ทั้งการเรียนรูในชุมชน เรียนรูธรรมชาติ ปราชญชาวบาน
ภูมิปญ ญาทองถิ่น จัดกิจกรรมรวมกันนอกสถานศึกษาในเวลาที่เ หมาะสม จัดตารางเรียนใหมให
เหมาะสมกับลัก ษณะการเรียนรูที่มีความแตกตางระหวางบุคคลและเนื้อหาสาระ และปลูกฝงจิต
วิญญาณของความเปนครู
3) ผลผลิต คนเปนครูตองมีสุขภาพดี ทั้งทางกายและจิตใจ มีความรู ความคิด
ความสามารถ และความดี ครูตองเปน “ครูเพื่อศิษย” มีคุณลักษณะเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู (learning facilitator) มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี มีหลักการปฏิบัติงาน
“สอนนอย เรียนมาก” มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู และมีความสามารถในการอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู
2.1.4 สถานภาพการใชครูและระบบการบริหารงานบุคคลของครู
ประเทศไทยมีอัตราสวนนักเรียน : ครู ในปการศึกษา 2556 เทากับ 17.6 : 1 ซึ่งยัง
ต่ํากวาเกณฑ ทีกําหนดไวที่ 25 : 1 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงาน
ผูใชครูมากที่สุด แมวาจํานวนครูในภาพรวมดูเหมือนจะไมขาดแคลน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว
จะพบวา จํานวนครูสวนใหญจะกระจุกอยูใ นโรงเรียนขนาดใหญและในเขตเมือง แตโรงเรียนในชนบท
หางไกลยังประสบปญหาขาดแคลนครูอยูจํานวนมาก การขาดแคลนครูอาจไมใชปญหา แต ที่เปน
ปญหา คือ ระบบการจัดสรรทรัพยากรครูและการบริหารจัดการที่ยังไรประสิทธิภาพ
ในรอบ 15 ป (พ.ศ.2556–2570) ข าราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา
สายงานการสอนที่จะครบเกษียณอายุราชการ มีทั้งสิ้น 288,233 คน จํานวนครูทเี่ กษียณอายุราชการ
เกินกวา 20,000 คน ในแตละป 3 ลําดับแรกคือ ป 2562 ครูเกษียณอายุราชการสูงที่สุด 28,246 คน
รองลงมา ป 2561 จํานวน 27,952 คน และป 2560 จํานวน 26,505 คน โดยครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) เกษียณอายุรวมทั้งสิ้น 270,332 คน สาขาวิชาที่เกษียณ
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มากที่สุด คือ สังคมศึกษา รองลงมาคือ ภาษาไทย พลศึกษา การบริหารการศึกษา และภาษาอังกฤษ
ตามลําดับ
การขาดแคลนครูเชิงปริมาณในอนาคตจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อครูจะเกษียณ
ในรอบหาป (2556–2560) มีถึง 97,254 คน มีจํานวนระหวางปละ 10,932 คน–25,431 คน หากไม
เตรียมการผลิตที่ส อดคลอ งกับ ความตอ งการทั้ง เชิง ปริม าณและคุ ณภาพก็จ ะสง ผลตอ คุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนอยางหลีกเลี่ยงไมได อีกทั้ง คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ไดกําหนดใหมีการคืนอัตราเกษียณใหกระทรวงศึกษาธิการไวเพียงป 2556 หลังจากนั้น
จะคืนใหเพียงรอยละ 20 ซึ่งจะไดคืนเพียงประมาณ 20,000 อัตรา หรือปละประมาณ 5,000 คน
เทานั้น
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ไดสรุประบบการบริหารงานบุคคลของครู
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาวา การบริหารงานบุคคลของครูประสบปญหามากมาย แมจะมีกฎหมาย
กําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู แตในระยะเวลาที่ ผานมากวา 10 ป
การศึกษาของไทยยังมีการกระจายอํานาจที่ยังไมมีความชัดเจน การบริหารงานบุคคลสวนใหญยังคง
ถูกรวบไวที่หนวยงานสวนกลาง ปญหาระบบการบริหารงานบุคคลมีประเด็น สําคัญทั้งหมด 13 ขอ
ดังนี้
1) การกําหนดอัตรากําลัง มาตรฐานกําหนดตําแหนง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังขาดความชัดเจน ทําใหการจัดสรรอัตราตําแหนงครู และบุคลากร ทางการศึกษาในบางพื้นที่ไม
เพียงพอ การคืนอัตราครูที่วางมีความลาชา หนวยงานที่รับผิดชอบ การบริหารงานบุคคลขาดขอมูล
ครูเกษียณอายุในแตละสาขาในแตละป
2) การสอบบรรจุคัดเลือก เขารับราชการครู มักประสบปญหาหลายดาน ไดแก
เครื่องมือ (ขอสอบ) ขาดคุณภาพและมาตรฐาน วิธีก ารสอบคัดเลื อกมีการปรับ เปลี่ยนตลอดเวลา
เปลี่ยนผูออกขอสอบทุกครั้ง ทําใหขาดการพัฒนา แนวทางที่ตอเนื่อง ทําใหขาดมาตรฐานการคัดคน
เขาสูระบบ
3) การทดลองปฏิบัติราชการ 2 ป ของครูที่เริ่ มเขาสู วิชาชีพ มาตรฐานในการ
ดําเนินงานยังดอยคุณภาพ ขาดระบบพี่เลี้ยงผูชแี้ นะที่ดี การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการยัง
ไรประสิทธิภาพ
4) การพัฒนาครูประจําการยังไมเชื่อมโยง คุณภาพนักเรียนและวิทยฐานะที่ไดรับ
ครูที่มีวิทยฐานะสูงไมสามารถรับประกันในเรื่องคุณภาพผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบได
5) ระบบบัญ ชีเ งินเดือน/คาจาง มีความเหลื่ อมล้ํา ระหวางขาราชการครู และ
พนักงานราชการ ครูอัตราจาง ฯลฯ ทําใหขาดขวัญกําลังใจและขาดความเปนธรรม
6) ระบบ การเสริมสรางขวัญกําลังใจการปฏิบัติงาน ในปจจุบัน ไมสงเสริมการทํา
หนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET) ที่วัดบางพฤติกรรมมา
ตัดสินชี้ขาดในการเลื่อน ยาย แตงตั้ง ทําใหครูผูบริหารสถานศึกษาเกิดความเครียด
7) ระบบวิท ยฐานะ หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารประเมิน เพื่ อ ให มีวิ ท ยฐานะยัง ไม
เหมาะสมกับภาระหนาที่ และวิทยฐานะที่ครูไดรับไมสะทอนคุณภาพไปยังผูเรียน
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8) ระบบการยาย/โอน/เลื่อน/แตงตั้งครู บางสวนมีระบบอุปถัมภหรือพวกพองใน
การใหผลประโยชน เรียกรับสินบน เรียกรับเงินจากครู ระบบการแตงตั้งโยกยายไมมีความโปรงใส
ไมบริสุทธิ์ ยุติธรรมและขาดธรรมาภิบาล
9) การเขาสู ตําแหนงผูบ ริห ารทุก ระดับ ใชร ะบบการทดสอบดวยขอสอบแบบ
เลือกตอบ วัดเพียงความรูความจํา ทําใหไดผูบริหารที่ขาดประสบการณและขาดภาวะผูนํา โดยเฉพาะ
การเปน ผูนําทางวิชาการ ขาดการตกผลึก ประสบการณดานการศึก ษา เมื่ อมาทําหนาที่ บ ริห าร
การศึกษาจึงขาดวุฒิภาวะและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานในทุกดาน
10) ข า ราชการครู ถู ก บั ง คั บ บั ญ ชาโดยข า ราชการพลเรื อ น บางท า นขาด
ประสบการณดานการศึกษา ไมเขาใจสภาวการณทางการศึกษาเชิงพืน้ ที่
11) การสรรหาผูแ ทนครู เ ขา สูก ารเปน ก.ค.ศ./อ.ก.ค.ศ. กลายเป นแหลง หา
ผลประโยชนจากครูในเรื่องการโยกยาย เลื่อนตําแหนง
12) การแกปญหาหนี้สินครู ยังขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถลดหนีค้ รูไดจริง
13) ขาราชการพลเรือน ที่เปนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) มี
ความเหลื่อมล้ํา ลักลั่น เสียโอกาสแมจะอยูภ ายใตกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน แตเปนขาราชการ
พลเรือน ไมไดเปนขาราชการครู ขาดประสบการณและความรูที่ลึกซึ้งในการทํางานในสถานศึกษา
แตตองทําหนาที่วางแผนอํานวยการใหคนทีท่ ํางานในสถานศึกษา
2.1.5 ระบบการพัฒนาครู
สํานัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา (2558) ได ส รุป ป ญ หาการพัฒ นาครู ไวว า
ดานนโยบายดานการพัฒ นาครูพบวา การฝกอบรมครูอยางตอ เนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูยังมีการ
กลาวถึง หรือใหความสําคัญคอนขางนอยกวาดานอื่น ทั้งที่มีความสําคัญตอการยกระดับคุณภาพของครู
ระบบการพัฒนาครูของไทยโดยหนวยงานตาง ๆ ในปจจุบัน ยังคงมีลักษณะตางคนตางทํา ขาดการ
วางแผน ขาดการกําหนดทิศทาง และขาดขอมูลในการพัฒนาครูในภาพรวม การพัฒนาครูจึงเกิด
ความซ้ําซอน ขาดประสิทธิภาพ การอบรมพัฒนาครูของแตละหนวยงานขาดการประสานงาน จึงเกิด
ปรากฏการณครูทงั้ หองเรียนไปเขาอบรม ซึ่งสวนใหญดําเนินงานโดยสวนกลางเพราะเปนผูควบคุม
งบประมาณทั้งหมดในการอบรมพัฒนาครู ขาดการกระจายอํานาจและงบประมาณไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา หรือหนวยงานในภูมิภาค เขตพืน้ ที่การศึกษาขาดอิสระที่จะดําเนินการพัฒนาครูใหเปนไป
ตามความตองการและความจําเปนของแตละพื้นที่ การพัฒนาครูจึงขาดกระบวนการมีสวนรวม และ
เปนการผูกขาดการดําเนินงานโดยสวนกลาง การลงทุนเพือ่ พัฒนาครู การลงทุนเพื่อพัฒนาครูของแตละ
หนวยงาน ยังเปนการลงทุนที่ไมมากนัก งบประมาณเพื่อการพัฒนาครูมีกระจัดกระจายอยูในหลาย
โครงการ
รูปแบบการพัฒ นาครู ในภาพรวมของประเทศที่หนวยงานทางการศึก ษาตาง ๆ
นิยมปฏิบัติกันมากคือ การสงครูไปเขารวมประชุม อบรม สัมมนาตามที่ หนวยงานตาง ๆ จัด ขึ้น
การไปศึกษาดูงาน การจัดอบรมสัมมนาในโรงเรียนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู การสงครู
ไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การนิเทศภายใน การทําวิจัยในชั้นเรียน การมอบหมายใหครูอานหนังสือ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูและงานที่เกี่ยวของกับครู การเรียนรูจากการปฏิบัติโดยหมุนเวียนครูให
ปฏิบัติงานในหลายหนาที่ การจัดทีมงานเพื่อเรียนรูและปฏิบัติงานรวมกัน การใชโครงการตาง ๆ จาก
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ภายนอกเพื่อกระตุนการทํางานของครูภายในโรงเรียน การสนับสนุนครูใหทําผลงานทางวิชาการเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะและขอรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ การสงครูไปเปนวิทยากรในโอกาสตาง ๆ การ
เขารวมโครงการตาง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อกระตุน ใหครูตนื่ ตัวพัฒนาตนเอง เปนตน
ในรอบปหนึ่ง ๆ ครูไดรับการพัฒนาคอนขางมาก แตไมมีความชัดเจนวาไดมีการ
ติดตามและประเมินผลภายหลังการอบรมวาไดมีการนําไปใชจริงมากนอยเพียงใด การอบรมพัฒนาครู
บางหลักสูตรมีลักษณะซ้ําซอน ในบางครั้งครูตองเขาอบรมเรื่องเดิมจากหลายหนวยงาน และครูไดรับ
การพัฒนาไมตอเนื่องและสิน้ เปลืองงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาครูยังใชรูปแบบเดิม ๆ ที่สวนใหญ
ใชการอบรมและพัฒนาในหองประชุมตามโรงแรม ผลการพัฒนาเปนเรื่องการใหความรู ขาดการพัฒนา
ทักษะที่ตรงกับสภาพจริง และไมตรงกับความตองการ ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ
ครูได นอกจากนีส้ ภาพที่ผานมายังไมมีการตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
วิธีการพัฒนาครูที่แตละหนวยงานนําไปใชพัฒนาอยูในขณะนีย้ ังขาดนวัตกรรมใหม ๆ
สวนใหญใชวิธีการฝกอบรมแบบเหมารวม โดยใชการบรรยาย หรือการจัดประชุมกลุมยอย และสรุป
ความคิดเห็นตอที่ป ระชุม ใหญ การดําเนินการจัดอบรมแตล ะครั้งตองใชง บประมาณจํานวนมาก
เพราะเปนการจัดอบรมพัฒนาตามโรงแรมใหญ ๆ ในเมืองหรือมหาวิทยาลัย คาใชจา ยจึงหมดไปกับ
การจายคาเดินทาง คาที่พักและอาหาร เพราะมีจํานวนผูเขารับการอบรมแตละครั้งเปนจํานวนมาก
วิธีการบรรยายของวิทยากรเปนการถายทอดความรู ประสบการณ ในลักษณะการสื่อสารทางเดียว
เนื้อหาสาระของการอบรม ผูจัดอบรม (สวนใหญเปนหนวยงานในสวนกลาง) เปนผูกําหนดเรื่องที่จะ
อบรม บางครั้งเรื่องที่อบรมหางไกลจากเหตุการณความเปนจริงของหองเรียน ไมตรงกับความตองการ
ของครู และการอบรมมีผลกระทบตอนักเรียนเพราะครูตองทิ้งหองเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
ประสบปญหามากที่สุด
สภาพปจจุบันและปญหาการพัฒนาครู สรุปไดดังนี้
1) ระบบการพัฒนาครูของประเทศยังไมมีห นวยงานหรือเจาภาพหลัก ที่จ ะทํา
หนาที่ดูแล กํากับติดตาม วางระบบและวางแผนการพัฒนาในภาพรวม
2) การพัฒ นาครูประจําการยังขาดกลไกในการรวมพลัง ขับ เคลื่อนเพื่อพัฒ นา
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ไมมีระบบการบริหารจัดการนิเทศติดตามผลที่จะชวยในการพัฒนาครู
ระบบการนิเทศชวยเหลือครูยังมีความออนแอ
3) การพัฒนาครูยังขาดการวิเคราะหสภาพปญหาความตองการ จําเปนในการ
พัฒนาครู ทําใหกระบวนการพัฒนาไมตอบสนองตอความตองการของครู หลักสูตร การพัฒนาครูยัง
ไมสอดคลองกับความเปนจริงของหองเรียน ฝายจัดอบรมและพัฒนาครูมักจะกําหนด หลักสูตรตาม
ความจําเปนของตนเอง ขาดการคนหาความจําเปนในการพัฒนาของครูที่แทจริง
4) การพัฒนาครูยังใชรูปแบบเดิม ๆ ไมมีนวัตกรรมใหม ซึ่งไมตรงกับความตองการ
ของครู การพัฒ นา ครูมีระยะเวลานอยไมเหมาะกับ เนื้อหา สวนใหญใชการบรรยายฝกอบรมและ
พัฒนาในหองประชุม ขาดการเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เนนในหลักการ/
ทฤษฎีมากกวาการไดลงมือปฏิบัติ

13
5) การพัฒ นาครูส วนใหญ เ นน การอบรมตามหอ งประชุ ม ในโรงแรม หรื อใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดึงครูออกจากหองเรียนสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะจะ
มีปญหามากในโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้น
6) การพัฒนาครูของแตละหนวยงานขาดระบบการติดตามผลอยางตอเนื่อง
7) ครูยังขาดแรงจูงใจในการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง
ทั้งดานความรูและทักษะดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.2 แนวคิดการผลิตและพัฒนาครูในระดับนานาชาติ
2.2.1 บทเรียนการผลิตและพัฒนาครูในประเทศที่ประสบผลสําเร็จ
ประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลมักจะใหความสําคัญกับ
นโยบายการปรับปรุงและพัฒนาดานระบบการผลิตและพัฒนาครูเปนนโยบายหลัก ซึ่งในการทบทวน
เอกสารในสวนนี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงบทเรียนและพัฒนาการในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา
ครูของประเทศตาง ๆ ที่สามารถใชเ ปนกรอบแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ได สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2551) ไดจัดทํารายงานสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
และได ท บทวนประสบการณข องประเทศตา ง ๆ ไว โดยในที่ นี้ ผูศึก ษาไดเ ลือ กประเทศที่ มีผ ล
การศึกษาที่ประสบความสําเร็จไว โดยพิจารณาจากผลการประเมินในโครงการ PISA 2015 ลาสุด
และประเทศที่เลือกศึกษาจะเปนตัวอยางของประเทศในแตละภูมิภาคของโลกที่มีบริบทแตกตางกัน
คือ ทวีปอเมริกาคือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ยุโรป เอเซีย–โอเซียเนีย เอเซีย และเอเซียตะวันออก
เฉียงใต ได 7 ประเทศ ดังนี้
2.2.1.1 สหรัฐอเมริกา
การพัฒนาครูในชวงทศวรรษที่ 20 ของสหรัฐอเมริกา มุงเนนการปรับปรุง
ทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อใหครูมีสมรรถนะในการสรางพลเมืองของชาติเพื่อใหตอบสนองกับ
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม โดยครูจะตองเขาสูระบบพัฒนาและการประกันคุณภาพ เพื่อใหมีคุณสมบัติ
เปนครูที่ดี ซึ่งจะตองมีคุณลักษณะคือ เปนผูที่ตั้งความหวังนักเรียนทุกคนวาสามารถพัฒนาตนเองได
คนหาศัก ยภาพของนัก เรียนและกระตุนใหพัฒนาตามศักยภาพนั้น สงเสริม ใหนักเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง เปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน มีความเชี่ยวชาญในสิง่ ที่สอน และตองรูจักสรางความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, 2542:148 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551) รวมถึงความพยายามปรับ สัดสวนระหวางครูกับ นัก เรียน การปฏิรูป ดาน
โครงสรางโดยการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดตั้งโรงเรียนตามพันธะสัญญา
(charter school) ที่มีอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
สหรัฐอเมริกาปฏิรูประบบการพัฒนาครูโดยใชกฎหมาย ซึ่งกฎหมายหลัก
ที่สําคัญซึ่งสงเสริมการพัฒนาครูในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ “No Child Left Behond Act of
2001 (NCLB)” กฎหมายฉบับนี้มุงเนนใหโรงเรียนจางครูที่มีคุณภาพสูง และใหรัฐบาลจัดสรรเงิน
อุดหนุนในการผลิต สรรหา รักษาและพัฒนาครู นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่ออกเพิ่มเติมตามนัยของ
กฎหมายฉบับดังกลาว คือ “Ready to teach Act of 2003 และ Teacher Recruitment and
Retention Act of 2003” ทั้งนี้ มลรัฐตาง ๆ มีอํานาจในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใชในทองที่ของตน
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สหรัฐอเมริกามีขอกําหนดที่เขมงวดเกี่ยวกับการใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คือ ครูตองการผาน
การทดสอบทางวิชาการที่เรียกวา Praxis Test จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได
และกําหนดใหการสรรหาบุคคลจากชนกลุมนอยมาเปนครู เปนนโยบายระดับตน เนื่องจากครูสวนใหญ
เปนชนผิวขาวและมีนักเรียนชนกลุมนอยเปนจํานวนมาก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูแหง ชาติ (National Board for
Professional Teacher Standard) ไดกําหนดสมรรถนะครูและจัดตั้ง คณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะครู แตจากการสํารวจสมรรถนะครูในประเทศของหนังสือพิมพ The Chicago Sun–Time
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2002 พบวาครูที่มีสมรรถนะต่ําสวนใหญจะสอนนักเรียนที่ดอยความสามารถ
ทางการเรียนรู หนังสือพิมพฉบับนี้วิจารณวาระบบการคัดเลือกครูของประเทศยังไมมีคุณภาพ เพราะ
เปดโอกาสใหผูที่ดอยสมรรถนะมาเปนครูและครูเหลานี้ตองทําการทดสอบหลายครั้ง จึงจะผานเกณฑ
มาตรฐาน ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึง กําหนดยุท ธศาสตรสําคัญในการพัฒนาครู คือ การรับรองและ
ประกันคุณภาพของ
ครู บางมลรัฐมีการวางมาตรฐานเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะมี
การประเมินและตออายุใบประกอบวิชาชีพเปนระยะ ๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การพัฒนาครูในมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมเปรียบเทียบกับทั้งประเทศแลวพบวา มลรัฐแคลิฟอรเนีย
พัฒนาวิชาชีพครูไดคอนขางดีกวาอัตราเฉลี่ยของประเทศ โดยครูของมลรัฐแคลิฟอรเนียประมาณ
รอยละ 58 ที่เปนครูใหมตองผานกระบวนการสอนงานครูใหมซึ่งอัตราเฉลี่ยของประเทศมีเพียงรอยละ
55 นอกจากนี้ รอยละของครูทีไดรับอบรมวิชาชีพอยางนอย 9 ชั่วโมงตอป ทั้งในดานวิชาการ วิธีสอน
เทคโนโลยีและการประเมินผลก็สูงกวาเฉลี่ยของครูทั้งประเทศอีกดวย (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2543:
26 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) แมผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพของครูในรัฐนี้จะ
ยังไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร แตก็แสดงใหเห็นความมุงมั่นและตั้งใจในการพัฒนาสมรรถนะครูของ
ผูบริหารมลรัฐ
แนวทางการพัฒ นาครูของประเทศสหรัฐอเมริกา มีประเด็นที่นาสนใจ
สรุปไดดังนี้
1) รื้อปรับระบบการศึกษาของประเทศและเนนการกระจายอํานาจทาง
การศึก ษาโดยใหม ลรัฐตาง ๆ ทําหนาที่ กํากับ ดูแลครู รวมทั้ง กําหนดเปาหมายในการพัฒ นาครู
นอกจากนี้ยังมีก ารรื้อปรับ โครงสราง (restructuring) การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(school–based management) เพื่อสรางความเปนครูมืออาชีพในระดับทองถิ่น โดยให พอแม
ผูปกครองนักเรียนตลอดจนชุมชนไดเขามาเปนหุนสวน (partners) ในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอยางใกลชิดมากขึ้น
2) กํา หนดใหบ ทบาทครู ใหญใ นฐานะผูอํ านวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการโรงเรียนใหครูมืออาชีพในสถานศึกษาของตน โดยวางรูปแบบการทํางานระหวางครูและ
ครูใหญ ใหครูในโรงเรียนมีฐานะเปนผูนําและมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน
3) การตรวจสอบคุ ณ ภาพครู ใหมี ส ภามาตรฐานและการปรั บ ปรุ ง
การศึกษาแหง ชาติที่แสดงใหเห็นวา ครูมีความสามารถทางการสอนและสอนไดคุณภาพตามความ
ตองการการเรียนรูที่หลากหลายของนักเรียนทุกคน การตรวจสอบคุณภาพครูนี้จะดําเนินการควบคูไป
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กับการวางระบบใหครู ครูใหญ และผูบริหาร เขาสูกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีความรู
ดานการสอน การเรียน และการปรับปรุงโรงเรียนอยางดีที่สุด
อยางไรก็ดี แมวาสหรัฐอเมริกาจะทุมเทในดานการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ผานมา แตในภาพรวมเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ประสบผลสําเร็จและมีคะแนนผลการ
ทดสอบ PISA สูงกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศ OECD แตเมื่อเทียบกับประเทศที่มีคะแนนใน 10
อันดับแรก ก็จะเห็นวาสหรัฐอเมริกายังตองปรับตัวอีกมาก แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นวาใน
แตละมลรัฐของสหรัฐอเมริกามีอิสระในการกําหนดรูป แบบและวิธีก ารในการจัดการศึกษา ดังนั้น
ในหลายมลรัฐจึงมีผลการจัดการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จจากการปฏิรูปที่ผานมา และเปนตนแบบใน
การจัดการศึกษาใหกับประเทศอื่นได (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)
2.2.1.2 ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียวางเปาหมายการใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
(ICT) อยางมีประสิทธิภาพเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาประชากรของประเทศ เพื่อใหพรอมรับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น สมรรถนะที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ของครูใน
ประเทศนี้ คือ การจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกอ
ประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด และครูจะตองพัฒนาตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต (นงลักษณ
วิรัชชัย, 2549: 154 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา, 2551) เพื่อใหส อดคลองกับ
นโยบายการเรียนรูตลอดชีวิตของครู ออสเตรเลียจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ครู จากการฝกอบรมในลักษณะที่เปนการฝกอบรมระหวางประจําการ มาเปนการศึกษาระหวาง
ประจําการ ซึ่งไดแก การศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามความตองการที่แทจริงในโรงเรียน (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2543: 162
อางถึงใน สํานักงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา, 2551) นอกจากนี้ ยังรวมมือกับภาคธุรกิจ เอกชน
นักการเมือง นักการศึกษา เพื่อนําระบบเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียนทุกระดับชั้นอยางเปนรูปธรรม
โดยใชการสรางแรงจูงใจในลักษณะตาง ๆ เชน การลดภาษีใหกับเอกชนที่บริจาคหรือใหความชวยเหลือ
ดานวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีแกโรงเรียน เปนตน
ภาพอนาคตของการจัดการเรียนการสอนในออสเตรเลีย คือ การใหครู
และนัก เรียนมีบทบาทรวมกันในการกําหนดกระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรูที่จะตอง
เชื่อมโยงกับชีวิต และการวัดประเมินผลจากการปฏิบัติและการประเมินตามสภาพจริง ครูจะตองจัด
ใหนักเรียนเรียนรูจากสภาพจริง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน
ดังนั้นจึงตองพัฒนาครูโดยมั่งเนนการสรางความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฝกทักษะใหมีความชํานาญในการแสวงหาความรู และใชประโยชนจากนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (นงลักษณ วิรัชชัย, 2549: 157–158 อางถึงใน สํานักงาน
เลขาธิก ารสภาการศึก ษา, 2551) ครู ในออสเตรเลียจึง ตองมีศัก ยภาพในการเขาถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศมากเป นพิ เ ศษ มลรัฐ ตา ง ๆ ในออสเตรเลี ยมี ห ลั ก เกณฑใ นการขึ้น ทะเบี ยนเป นครู
ซึ่งจะตองผานเกณฑการประเมินของศูนยประเมินการทํางาน (employment assessment centre)
ของกระทรวงศึกษาธิการกอน ซึ่งแสดงใหเห็นวาออสเตรเลียใหความสําคัญกับสมรรถนะครู ไมวาจะ
เปนครูประจําการหรือครูที่จางสอนชั่วคราวก็ตาม อยางนอยจะตองผานเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
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จึงสามารถออกปฏิบัติงานในโรงเรียนได (สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, 2542: 148–149 อางถึงใน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังไดจัดโปรแกรม Australian Government
Quality Teacher Programme เพื่อพัฒนาคุณภาพครูในประเทศ โดยในป ค.ศ.2003–2004 ได
พัฒนาครูทั้งประเทศกวา 240,000 คน โปรแกรมนี้ใหครูสมัครเขาอบรมเพื่อเรียนรูตามความสนใจ
แนวทางการพัฒนาครูของออสเตรเลีย มีประเด็นที่นาสนใจสรุปไดดังนี้
1) ปรับหลักสูตรการฝกหัดครู โดยใหมีสองหลักสูตร คือ หลักสูตรที่ได
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือปริญญาเกี่ยวกับวิชาชีพครูโดยตรง กับหลักสูตรที่เรียนวิชาการดานอืน่
ในชวงสามปแรก และในปสุดทายเปนการเรียนวิชาชีพและการฝกปฏิบัติการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพครู
2) จัดใหมีมาตรฐานการศึกษากลางของชาติ โดยสวนกลางจัดกรอบ
ทิศทางของงานและสนับสนุนใหครูใหญเปนผูนําและรับผิดชอบการศึกษา
3) เตรียมการเพื่อใหครูคงอยูในอาชีพตลอดชีวิต โดยพัฒนาครูวิชาชีพ
อยา งต อเนื่ องและมีห ลัก สูตรที่ส อดคลอ งกับ สภาพความเปนจริง ในสั ง คมที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา
4) ใหบทบาทครูใหญเปนผูนําทางการศึกษาและการพัฒนา เริ่มดวยการ
จัดตั้งศูนยในรูปบริษัทที่มีอิสระในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีศูนยภาวะผูนําเพื่อใหการสนับสนุน
แกครูใหญโดยตรง
ผลจากการพั ฒ นาระบบการผลิ ต และพัฒ นาครู ของออสเตรเลี ย ใน
ทศวรรษที่ผานมา ผลการทดสอบ PISA 2015 ออสเตรเลียมีคะแนนอยูในอันดับที่ 14 ของโลก แตก็มี
คะแนนลดลงเมื่อเทียบกับ PISA 2009 และ PISA 2006 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2560)
2.2.1.3 แคนาดา
การพั ฒ นาครูใ นแคนาดามีความคลายคลึง กับ หลายประเทศที่ ไดรั บ
อิทธิพลจากการจัดโครงการปฏิรูปการเรียนรูทั้ง โรงเรียนในลักษณะตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตัวอยางเชน โครงการโรงเรียนในอนาคต (Tomorrow’s School) ที่จัดขึ้นโดย Centre for the
Study of Learning and Performance หนวยงานนี้ใหการสนับสนุนการพัฒนาครูในดานการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการปฏิรูปหลักสูตรของ
โตรอนโต ซึ่งมีจุดเดนอยูที่การพัฒนาครูและนักศึกษาที่ดี แมจํานวนครู
แตละพื้นที่จะมีจํานวนมาก แตก็มีวิธีการพัฒนาครูที่หลากหลาย ทัง้ ในรูปแบบของการจัดการศึกษาใน
ระบบเพื่อใหครูไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นการจัดหลักสูตรระยะสั้นโดยการเรียนเปนบางชวงเวลาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนลักษณะของการจัดการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการจัดสรางเครือขายการศึกษา
ดวยตนเองซึ่งเปนลักษณะของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2549: 169–172
อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
สถาบันสําคัญที่ดูแลการพัฒนาครูของแคนาดา คือ วิทยาลัยครุศาสตร
ออนตาริโอ ที่ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1996 มีวัตถุประสงคเพื่อยกยองอาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง สมาชิก
ของสถาบันนี้ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับที่สอนในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา
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โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหการรับรองมาตรฐานดานวิชาชีพ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรมพัฒนาครูประจําการ โดยเฉพาะการฝกอบรมในวิชาชีพ เชน การเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูภายในชุมชนแหงวิชาชีพ การเรียนรูซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยหนวยงานภายนอก
และการเรียนรูตามที่ระเบียบบังคับ ที่สําคัญคือการกําหนดใหสมาชิกทุกคนรายงานประสบการณการ
เรี ยนรู ตอ วิท ยาลั ยด ว ย (สมหวั ง พิธิ ย านุ วัฒ น , 2542: 179 อ างถึ ง ใน สํ านั ก งานเลขาธิก าร
สภาการศึกษา, 2551) การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพอยางใกลชิดโดยสถาบันของรัฐดังกลาว ทําใหครู
ในแคนาดามีสมรรถนะในวิชาชีพคอนขางสูง เพราะตองปฏิบัติตนใหพรอมตอการประเมินจากสถาบัน
มาตรฐานทางวิชาชีพตลอดเวลา
แนวทางการพัฒนาครูของแคนาดา มีประเด็นที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้
1) มีโครงการพัฒนาครูใหใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2) ใชวิธีการพัฒนาครูอยางหลากหลาย ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนให
ครูลาศึกษาตอ การจัดหลักสูตรระยะสั้น
3) มีการยกระดับอาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
4) มีการติดตามและประเมินผลการฝกอบรมเพื่อพัฒนาครู
5) มีสถาบันควบคุมดูแลมาตรฐานทางวิชาชีพครูอยางใกลชิด
6) มีร ะบบการใหร างวัล ตอบแทนแกครูทั้ง แบบรายบุคคลและแบบ
โรงเรียน
ผลการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูของแคนาดาทําใหผลการทดสอบ
PISA ตั้งแตป PISA 2003–PISA 2015 แคนาดามีผลคะแนนติดอันดับ 10 อันดับแรกมาโดยตลอด
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)
2.2.1.4 อังกฤษ
รัฐบาลอังกฤษเปดโอกาสใหสถาบันตาง ๆ จัดการอบรมครูตามนโยบายที่
ชาติตองการ โดยไดจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานการศึกษาเพื่อตรวจสอบผูจัดการฝกอบรมครูเหลานี้ใน
เบื้องตน สํานักงานนี้มีสิทธิถอดถอนวิทยฐานะของผูจัดอบรม หากตรวจสอบพบวาวิธีการและผลการ
ฝกอบรมไมเปนไปตามขอกําหนดระดับชาติ การเขมงวดดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูมีมาตรฐาน
หรือระดับสมรรถนะที่สอดคลองกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดแนวทางการฝกอบรมและ
พัฒ นาครูไวส ามระดับ ไดแก ระดับชาติ ที่มุงเนนการรูห นังสือ การคิดคํานวณ การใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา เปนตน ระดับ โรงเรียน
มุงเนนการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับแนวนโยบายและแผนการพัฒนาของโรงเรียน และระดับบุคคล
มุงเนนการพัฒนาตามความตองการของตนเอง
ตัวอยางโครงการที่แ สดงใหเ ห็นการพั ฒ นา ได แก โครงการ Future
Learning and Teaching Programme หรือ (FLAT) ซึ่งเปนโครงการที่สนับสนุนการสงเสริมการนํารอง
การใชนวัตกรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อคนหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม
ซึ่งนําไปสูการเลือกและปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการนํารองนวัตกรรมของครู
และโครงการดังกลาว ทําใหครูมีแรงจูงใจและมีความพรอมที่จะพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ
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เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน ซึ่งจะเปนประโยชนในการแกไขปญหาและการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ
แนวทางการพัฒนาครูของอังกฤษ มีประเด็นที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้
1) กําหนดแนวทางการฝกอบรมและพัฒนาครู 3 ระดับ คือ ระดับชาติ
ระดับโรงเรียน ระดับบุคคล
2) จัดงบประมาณสนับสนุนใหครูสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
3) เปดโอกาสใหส ถาบันตาง ๆ จั ดการฝก อบรมตามนโยบายที่ ชาติ
ตองการโดยมีหนวยงานที่แตงตั้งขึ้นเปนผูตรวจสอบการฝกอบรมใหมีแนวทางสอดคลองกัน
4) มีโครงการเรงรัดพัฒนาครูผูนํารุนใหม (A Fast Track for Teachers)
เพื่อจูงใจผูมีความสามารถและผูที่ประสบความสําเร็จในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ใหมาเปนครู
5) มีระบบการใหรางวัลครู ทั้งแบบรายบุคคลและแบบโรงเรียน
อังกฤษถือเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษามา
โดยตลอดและเปนตนแบบแกประเทศตาง ๆ รวมถึงไทย ซึ่งผลการทดสอบ PISA 2015 อังกฤษมี
คะแนนอยูในลําดับ 15 และคะแนนเฉลี่ยที่คงที่มาโดยตลอด (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2560)
2.2.1.5 ฟนแลนด
ฟนแลนดเปนอีก ประเทศหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จดานการศึกษา ซึ่งให
ความสําคัญกับระบบการผลิตและพัฒนาครู โดยในการคัดเลือกครูไดใชกระบวนการคัดเลือกรวมทั้ง
ประเทศครั้งแรกเมื่อป 2007 เปนตนมา ประกอบดวยการทดสอบเพื่อวัดความรูดานคณิตศาสตร
ดานภาษา และทักษะการแกปญหาของผูสมัครทุกคน จากนั้นผูทําคะแนนทดสอบไดในระดับสูงจะ
เขาสูกระบวนการคัดเลือกขั้นที่สอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแตละแหงเปนผูรับผิดชอบ ในขั้นนี้ผูสมัครจะไดรับ
การทดสอบทักษะการสื่อสาร ความตั้งใจที่จะเรียนรู สมรรถนะดานวิชาการ และแรงจูงใจในการสอน
และกอนการจบหลักสูตร ผูที่จะประกอบวิชาชีพครูเหลานี้จะตองผานการทดสอบของแตละโรงเรียนที่
ไปสมัครเขาเปนครูดวย
นอกจากนี้ ฟ น แลนด ยั ง กํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาครู โ ดยให ย ก
สถานภาพวิชาชีพครู กําหนดใหครูทุกคนตองจบปริญญาโท และมีการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่อง ซึ่ง โรงเรียนจะจัดเวลาในชวงบายของแตละสัปดาหเ พื่อใหครูรวมกันวางแผนและพัฒนา
หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรที่สวนกลางกําหนดจะระบุผลลัพธที่เปนเปาหมายในภาพรวมและไมได
กําหนดแนวทางเพื่อไปสูไปสูเปาหมายนั้น ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูสอนในการทํางานรวมกันเพื่อ
พัฒนาหลัก สูตรและยุทธศาสตรการสอนใหส อดคลองกับความตองการของโรงเรียน แลกเปลี่ยน
ตนแบบการสอนที่ดี และเผยแพรไปยังครูใหทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาครูของฟนแลนด มีประเด็นที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้
1) ฟนแลนดมีระบบการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาไปเปนครู (รอยละ
10 ของผูสําเร็จการศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด) มีการจํากัดจํานวนรับเขานักศึกษาครู และจายเงินเดือน
เริ่มตนสูง
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2) มี ก ารพั ฒ นาบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กโดยการฝ ก อบรมก อ น
ประจําการ และมีการพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําทางการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และการอยู
รวมกันในสังคมวิชาชีพในโรงเรียน
ผลการพั ฒนาระบบการผลิ ตและพัฒ นาครูของฟนแลนดทําใหผ ลการ
ทดสอบ PISA ตั้งแตป PISA 2003–PISA 2015 ฟนแลนดมีผลคะแนนติดอันดับ 3 อันดับแรกมาโดยตลอด
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)
2.2.1.6 ญี่ปุน
การพัฒนาครูในญี่ปุนถือเปนกลยุทธหลักในการปฏิรูปการศึกษาสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นไดจากการกําหนดไวใหเปนสวนหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญ 7 ประการแรกของ
กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศ ที่วาดวยเรื่องการฝกอบรมครูใหเปน
ครูมืออาชีพ โดยจัดใหมีกิจกรรมที่สําคัญ เชน การสรางระบบการเพิ่มเงินเดือนและรางวัลสําหรับ
ครูดีเดน พัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครูใหทันสมัย รวมทั้งจัดกิจกรรมใหครูไดมีโอกาสทํางานรวมกับ
ชุมชน เพื่อที่ครูจะไดนําความรูไปใชปฏิบัติจริง
ญี่ปุนเขมงวดมากกับการคัดเลือกนักศึกษาครู สังเกตไดจากมีการคัดเลือก
นักศึกษาถึง 2 ครั้งดวยกัน คือ พิจารณาจากคะแนนสอบของสวนกลางที่รัฐจัดสอบ และอีกสวนหนึ่ง
คือการพิจารณาจากผลสอบที่แตละมหาวิทยาลัยดําเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณเอง เมื่อสําเร็จ
การศึกษาตองไปขอรับใยประกอบวิชาชีพครูจากคณะกรรมการการศึกษาของทองถิ่น ซึ่งมี 3 ประเภท
คื อ ประเภทสามั ญ สํ า หรั บ ครู ทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ผ ลใช ไ ด ต ลอดชี วิ ต ประเภทพิ เ ศษ สํ า หรั บ ครู ที่ มี
ประสบการณพิเศษ ใชไดไมเกิน 10 ป และประเภทชั่วคราว สําหรับครูชวยสอน กรณีที่ไมสามารถ
จัดหาครูที่มีใบประกอบวิชาชีพปกติได ใบประกอบวิชาชีพประเภทนี้ มีอายุ 3 ป ผูที่ตองการจะเปนครู
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากสภาการศึกษา
แหงจังหวัดโดยตรง เมื่อมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามสาขา
ที่สอน และจะตองถูกตองตามกฎหมายภายใตการควบคุมของสภาการศึกษาจังหวัด
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดจัดทําโครงการ ปแหงการฝกอบรมเพื่อการบรรจุครู” (The Training Year: Teacher Induction
in Japan) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ของครูบ รรจุใหม โดยการฝก อบรมทั้ง ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางนอย 62 วัน (ประมาณ
สัปดาหละ 2 วัน) ตามแนวปฏิบัติของศูนยการศึกษาจังหวัด เนื้อหาของการอบรมจะรวมถึงระบบ
การศึกษา ชีวิตในโรงเรียน การดูแลหองเรียน การฝกอบรมการสอนดานวิชาการ การสอนศีลธรรม
กิจกรรมพิเศษและการแนะแนวใหนักเรียน เมื่อสูระบบการเปนครู จะมีครู พี่เลี้ยง (mentoring) ดูแล
ครูใหมใหคุนเคยกับการสอนโดยการสังเกตการณในชั้นเรียน และพัฒนาแผนการสอนและงานวิจัย
รวมกัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพอยางเปนระบบ
รัฐบาลญี่ปุนไดสงเสริมใหมีการพัฒนาครูในโรงเรียนมาเปนเวลากวา 15 ป
จนกลายเปนวัฒ นธรรมในโรงเรียนที่ครูรวมมือกันเปนทีมทําการพัฒนาแผนการสอนและวิธีสอน
รวมกัน เรียกวา Lesson Study ครูญี่ปุนเชื่อวาวิธีนี้ชวยทําใหทักษะความเปนครู และชวยใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น กระบวนการ Lesson Study เริ่มตนดวยครูรวมกันจัดทําแผนการสอน
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วางแผนการสอน ดําเนินการสอน สัง เกตการณส อน สัง เกตความสนใจของนัก เรียนในชั้นเรียน
วิเ คราะหง านของนักเรียน และนําผลที่ไดม าปรึก ษาหารือเพื่อปรับปรุง แผนการสอน แลวเริ่ม ตน
วัฏจักรใหม จนกวาจะไดแผนการสอนและวิธีสอนที่สมบูรณ
ญี่ปุนมี ก ารจั ดอบรมเพื่อ พัฒ นาครู ทั้ ง การประชุ ม ปฏิบั ติก ารสําหรั บ
ครูผูสอนและการสง ครูไปฝก อบรมเพื่อเพิ่ม พูนประสบการณในตางประเทศกวาปละ 5,000 คน
ผูเกี่ยวของในการฝกอบรมประกอบดวย (1) ครูผูนํา คือ ครูที่ไดรับมอบหมายใหฝกอบรมครูบรรจุใหม
ในสวนของการฝกอบรมในโรงเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนเปนผูคัดเลือกครูที่มีประสบการณการสอนมา
หลายป สามารถสาธิตการสอนไดดีและมีมนุษยสัมพันธ (2) ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา เปนผูดูแลใน
กรณี ที่ห ลั ก สูต รในใบประกอบวิ ชาชี พ ครู ข องครู บ รรจุ ใหม กั บ ครู ผูนํ า มี ความแตกต า งกั น และ
(3) ผูบริหารโรงเรียน เปนผูสงเสริมใหครูคนอื่น ๆ ในโรงเรียนใหความรวมมือและชวยครูผูนําในการ
ฝกอบรม ทั้งนี้ คณะกรรมการการศึกษาประจําจังหวัดมีบทบาทในการชวยพัฒนาสื่อ ตําราและคูมือ
ตาง ๆ สําหรับการฝกอบรมดวย สวนครูประจําการจะฝกอบรมตามชวงอายุทุกระยะ 5 ป
แนวทางการพัฒนาครูของญี่ปุน มีประเด็นที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้
1) มีความเขมงวดในการสรรหาผูมาเรียนครู
2) ออกใบอนุญ าตประกอบวิช าชี พ ครู ภายใต ก ารควบคุม ของสภา
การศึกษาจังหวัด
3) มีระบบการเพิ่มเงินเดือนและรางวัลสําหรับครูดีเดน
4) พัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครูใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบท
ของชุมชน
5) สงเสริมใหครูไดรับการฝกอบรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ
6) ใชวิธีการเรียกวา Lesson Study โดยครูรวมมือกันพัฒนาการเรียน
การสอนอยางเปนระบบ
7) ทุก ทองถิ่นจะจัดอบรมครูบ รรจุใหม โดยมีค รูผูนํา ผูเ ชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา และผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูดําเนินการและมีระบบครูพี่เลี้ยง
8) ครูประจําการแตละคนจะตองเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ทุกระยะ 5 ป
ผลการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู และการพัฒนาการศึกษาของ
ญี่ปุนถือวาประสบผลสําเร็จอยางมาก เมื่อดูจากการทดสอบ PISA ตั้งแต PISA 2003 เปนตนมาจนถึง
PISA 2015 ญี่ปุนมีคะแนนอยูใน 5 อันดับ แรกของโลกมาโดยตลอด (สถาบันสง เสริม การสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560)
2.2.1.7 เวียดนาม
เวียดนามประสบปญหาในการพัฒนาวิชาชีพครูเปนอยางมาก ปริมาณครู
มีไมเพียงพอกับความตองการ ครูสวนใหญมีคุณภาพต่ํา เงินเดือนครูไมเพียงพอกับคาครองชีพที่สูงขึ้น
จึงสงผลกระทบตอคุณภาพการสอน ความมั่นคงในวิชาชีพและความเปนอยูที่ดี รัฐบาลไดดําเนินการ
พัฒนาวิชาชีพครู โดยกําหนดนโยบาย 2 ประการ คือ นโยบายสรางระบบจูงใจใหคนเกงคนดีเขามา
เปนครู หาทางเพิ่มเงินเดือนที่เหมาะสม มีเบี้ยเลี้ยง หรือเงินตอบแทนในตําแหนงตาง ๆ จัดฝกอบรม
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ทักษะใหม ๆ ใหกับครู และนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา (มนตรี จุฒาวัฒรทล, 2543: 188–
190 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
รั ฐ บาลได จั ด โครงการพั ฒ นาครู ป ระถมศึ ก ษาในด า นต า ง ๆ เช น
สมรรถนะครู การพัฒนาวิชาชีพครู ระบบการประกันคุณภาพ และทักษะการจัดการ ในฐานะที่เปน
ประเทศกําลังพัฒนารัฐบาลจึงใหความสนใจการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน และคุณภาพของการสอนใน
หลัก สูตรโดยจัดการอบรมครูกอนประจําการ และครูป ระจําการ เพื่อใหครูมีความเปนผูนําทาง
การศึกษา (Griffin, Cuc and Gillis, 2004)
แนวทางการพัฒนาครูของเวียดนาม มีประเด็นที่นาสนใจ สรุปไดดังนี้
1) กําหนดเปนนโยบายหลัก ของรัฐในการพัฒ นาวิชาชีพครู เพื่อสราง
และจูงใจใหมีคนเกง คนดี เขามาเปนครู โดยหาทางเพิ่มรายไดและมาตรการเสริมตาง ๆ รวมทั้งการ
เลื่อนขั้นดวยการจัดฝกอบรมและเพิ่มทักษะใหม ๆ ใหกับครูอยางกวางขวาง และจัดใหมีการประกัน
คุณภาพครูในดานตาง ๆ
2) รื้อปรับระบบการผลิตครู เพื่อใหสามารถผลิตกําลังคนไดสอดคลอง
กับความตองการของสังคม โดยรวมหนวยงานการผลิตครูไวภายใตหนวยงานเดียวกันเพื่อใหมีเอกภาพ
เชิงนโยบายและผลิตครูใหเพียงพอกับความตองการครูในประเทศ
3) ปรับบทบาทของคณะศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยแหงชาติ ใหมที งั้
หนาที่ในการผลิตครูและการฝกอบรมครู
4) สรางระบบจูงใจใหคนดี คนเกงเขามาเปนครู
ผลจากการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูอยางจริงจังของเวียดนาม
ทําใหเวียดนามซึ่งมีคา GDP ต่ํากวาไทยเกินกวา 2.5 เทา และคาใชจายทางการศึกษาสะสม (6,969
USD) ประมาณเพียงครึ่งหนึ่งของไทย (13,964 USD) แตนักเรียนเวียดนามมีผลการศึกษาที่สูงกวา
นักเรียนไทยมาก โดยเฉพาะดานวิชาวิทยาศาสตรที่นักเรียนเวียดนามมีผลการประเมินอยูในกลุม
บนสุดสิบอันดับแรก ดานคณิตศาสตรเวียดนามมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย OECD สวนการอานมีคะแนน
เทากับคาเฉลี่ย OECD เวียดนามเปนประเทศเศรษฐกิจต่ําและนักเรียนมีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่ํา เมื่อเทียบกับนานาชาตินักเรียนเวียดนามก็ยังคงอยูในกลุมสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา
กวา ขอมูล ใน PISA 2015 เวียดนามมีนัก เรียนที่ส ถานะทางเศรษฐกิจ และสัง คมต่ําอยูถึง 80%
ในขณะที่เ กาหลี ญี่ปุน มีไมถึง 10% ตามปกตินัก เรียนที่มีส ถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่ํามัก
สัมพันธกับคะแนนต่ํา จึงคาดการณไดวานักเรียนเวียดนามจะมีผลการประเมินต่ํา แตผลที่นักเรียน
เวียดนามแสดงออกใน PISA 2015 ทําใหเรียกวาเกิด “Vietnam effect” และเปนเหตุผลอีกขอหนึ่ง
ที่ชี้วาเงินไมใชคําตอบของคุณภาพการเรียนรู เพราะเวียดนามมีตนทุนต่ํา เงินสะสมทางการศึกษาต่ํา
เพียงครึ่งหนึ่งของไทย แตนักเรียนมีคะแนนสูงกวานักเรียนไทย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2560)
สรุปแนวทางการผลิตและพัฒนาครูของตางประเทศ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูของตางประเทศ พบประเด็นที่นาสนใจ
โดยสรุปดังนี้
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1) มีกระบวนการสรรหาผูมีความสามารถเปนเลิศเพื่อมาเรียนครูหรือ
ประกอบวิชาชีพครู และปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูใหทันสมัย
2) มีการประเมินและตออายุในประกอบวิชาชีพครูเปนระยะ ๆ รวมทั้ง
การตรวจสอบคุณภาพของครู
3) มีการแบงเขตพื้นที่ในการพัฒ นาครูในลักษณะ area–based โดย
มอบหมายใหอยูภายใตก ารดู แลของแตล ะพื้นที่ และเนน การพัฒ นาครูโ ดยใชโ รงเรีย นเปนฐาน
(School–based management)
4) รัฐบาลจัดงบประมาณคอนขางสูงในการจัดโครงการพัฒนาครู
5) เนนการพัฒนาครูในรูปแบบเครือขายความรวมมือที่มีความเขมแข็ง
ของครู โดยเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของครูในโรงเรียนและระหวางโรงเรียน
6) มีการพัฒนาผูบริหาร เพื่อใหสามารถบริหารจัดการพัฒนาครูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
7) มีระบบการรักษาและยกยองครูที่มีผลงานดีเดนใหคงอยูในวิชาชีพครู
ตลอดชีวิตโดยพัฒนาระบบการใหรางวัลหรือคาตอบแทน ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุม
8) กําหนดแนวทางพัฒ นาครู ทั้ง แบบระดับชาติ ระดับโรงเรียน และ
ระดับบุคคลตามสมรรถนะที่จําเปนตองพัฒนา
2.2.2 ปจจัยความสําเร็จในการผลิตและพัฒนาครูในระดับนานาชาติ
แนวคิดที่มีอิท ธิพลตอการผลิตและพัฒ นาครูในระดับ นานาชาติในปจ จุบัน คือ
แนวคิดหลักสูตรการผลิตครูสําหรับอนาคตของ เซอรไมเคิล บารเบอร ผูเ ชี่ยวชาญดานการปฏิรูป
การศึกษาที่ไดรับการยอมรับในวงการการศึกษา อดีตหัวหนาที่ปรึกษาดานการวางระบบการศึกษา
ศึกษาของนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร ประเทศอังกฤษ และที่ปรึกษาดาน การศึกษารัฐบาลสหรัฐ ที่ได
เสนอหลักสูตรการผลิตครูสาหรับอนาคตในรูปของสมการประกอบดวยตัวอักษร 4 ตัว คือ E (K +T + L)
โดย K–Knowledge คือ ความรู T–Thinking คือ ครูตองสามารถทําใหเด็กคิดเปน และ L–Leader
คือ ความเปนผูนา จะตองรูวาจะพัฒนาคนรอบขางไดอยางไร แตสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ตองเปนคนที่มี
E–Ethic คือตองเปนคนดีมีคุณธรรม โดยบารเบอรไดศึก ษากับกลุมตัวอยางในโรงเรียนที่มีผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนที่ประสบผลสําเร็จใน 25 ประเทศ รวมทั้งประเทศที่มีผลการ
ประเมิน PISA สูง ในสิบอันดับแรกวาผลสําเร็จนั้นเกิดขึ้นไดอยางไรระบบโรงเรียนที่มีคุณภาพมี
องคประกอบรวมกันอยางไร และมีมาตรการใดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่ง
ผลพบวาปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับคุณภาพมี 3 ประการดังนี้ (Barber & Mourshed, 2007)
1) การคัดคนที่เหมาะสมเพื่อเปนครู (getting the right people to become
teachers) โดยประเทศที่มีคุณภาพคัดเลือกครูจากผูสําเร็จการศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ เกาหลีใต รอยละ 5 ฟนแลนด รอยละ 10 สิงคโปรและฮองกง รอยละ 30 ของผูสําเร็จการศึกษาที่
มีคะแนนสูงสุด การคัดเลือกคนที่เหมาะสมเขามาเปนครูดังกลาว จําเปนตองมีกลไกลการคัดเลือก
เชน ออกแบบการคัดเลือกครูทั้งระบบ การจํากัดจํานวนโดยควบคุมงบประมาณ และการใชทางเลือก
อื่น ๆ เปนตน เมื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสมแลวก็ตองมีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อการเปนครูที่ดีดวย
ระบบเงินเดือนคาตอบแทนที่จูงใจ
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2) การพัฒนาใหผูสอนมีป ระสิทธิภาพ (developing them into effective
instructors) เนนความสําคัญของสถานภาพวิชาชีพครู โดยมาตรการการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ
คือ การมีระบบผูใหคําแนะนําในการสอน การฝกอบรมจากประสบการณตรงในหองเรียน การพัฒนา
ทักษะภาวะผูนําทางการสอนแกผูบริหาร และการอํานวยความสะดวกใหครูเรียนรูจากกันและกัน
3) การประกันระบบการเรียนการสอนที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนทุกคน (ensuring
that the system is able to deliver the best possible instruction for every child) โดยตอง
มีการติดตาม ตรวจสอบและแทรกแซงในระดับโรงเรียน เชน การสอบ (examinations) การทบทวน
การดําเนินงานของโรงเรียน (school review) การทบทวนการดําเนินงานจากภายนอกประจําป
(annual external review) และการใชการแทรกแซงดวยระบบงบประมาณ (funding)
นอกจากนี้ European Commission (2013) ไดจัดทํารายงานของคณะทํางาน
ดานการพัฒนาวิชาชีพครูของยุโรปโดยมีสมาชิก 26 ประเทศเมื่อป 2013 ซึ่งเสนอวา ระบบการสนับสนุน
ใหครูเปนนักการศึกษาที่สรางผลลัพธทางการเรียนรูที่ดีกวานั้น
1) การคัดเลือกผูที่จะมาเปนครู และจะพัฒนาความเปนครูดานใดบาง
2) การกําหนดสมรรถนะและคุณภาพของวิชาชีพครู ตองจัดระบบใหครูมีการ
พัฒนาและเรียนรูตลอดชีวิตการทํางาน
3) การพัฒนาโดยสรางชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ ใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกัน
4) การพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียในวิชาชีพ
ในระบบการพั ฒ นาครู นั้ น จํ า เป น ต อ งมี ร ะบบการพั ฒ นาครู ใ หม (begining
teacher) ที่เ รียกวา “induction year” โดยครูใหมตองการการสนับ สนุนที่สําคัญ 3 ประการ
(1) การสนับสนุนสวนบุคคล โดยมีพี่เลี้ยงทางวิชาการคอยชวยเหลือชี้แนะ อยูในสิ่งแวดลอมที่มั่นคงใน
วิชาชีพ และลดภาระงาน (2) การสนับ สนุนทางสัง คม ใหดูแลในการเขา รวมชุม ชนทางวิชาชี พ
การรวมมือในการใหขอมูลยอนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่น และ (3) การสนับสนุนทาง
วิชาชีพ โดยมีผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคอยใหคําชี้แนะเชิง วิชาการ และแลกเปลี่ยนกับครูใหม
(European Commission, 2010)
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ภาพที่ 2.1 คําถามสําคัญและตัวแปรหลักในการพัฒนาระบบ
ที่มา: Barber & Mourshed (2007)
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครู
จากการทบทวนเอกสารแนวคิดการผลิตและพัฒนาครูในระดับนานาชาติขางตน รวมทั้ง
การศึกษาจากงานวิจัยของ เซอรไมเคิล บารเบอร และรายงานของคณะทํางานดานการศึกษาของ
European Commission สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่จะใชในการศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครู
ของสิงคโปร ออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1) การคัดเลือกครูใหม (Recruitment) โดยศึกษาวิเคราะหวาสิงคโปรมีวิธีการคัดเลือก
บุคคลทั้งดานวิชาการและดานคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมกับความเปนครูอยางไร?
2) หลักสูตรการฝกหัดครู (Teacher Preparation Program) สิงคโปรมีการจัดหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนใหครูมีความรูลึกซึ้งในวิชาที่สอน และวิธีการสอน (pedagogy) และการ
ฝกสอน (practicum) อยางไร?
3) การเขาสูวิชาชีพและการพัฒนา (Induction and Mentoring) สิงคโปรมีระบบและ
วิธีการพัฒนาครูใหมอยางไร?
4) การเรียนรูในวิชาชีพ (Professional Learning) สิงคโปรจัดวางระบบการพัฒนาเชิง
วิชาชีพของครูอยางไร และมีระบบสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาตนเองของครูอยางไร?
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5) การประเมินและการใหขอมูล ยอนกลับ (Teacher Feedback and Appraisal)
สิงคโปรมีระบบการประเมินและสะทอนผลการประเมินในการพัฒ นาตนเองและการสอนของครู
อยางไร?
6) พัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา (Career and Leadership Development)
สิงคโปรมีระบบการสงเสริมเชิงวิชาชีพและพัฒนาการเปนผูนําทางวิชาชีพอยางไร?
จากกรอบทั้ง 6 ดานขางตน ผูศึกษาใชเปนกรอบในการวิเคราะหและสังเคราะหระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูของสิงคโปรในบทตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาโดยการสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบการผลิตและพัฒนาครูสิงคโปร
ในบทนี้จะแบงการนําเสนอเปน 7 สวน ดังนี้
1. ระบบการศึกษาของสิงคโปร (Education System)
2. การคัดเลือกครูใหม (Recruitment)
3. หลักสูตรการฝกหัดครู (Teacher Preparation Program)
4. การเขาสูวิชาชีพและการพัฒนา (Induction and Mentoring)
5. การเรียนรูในวิชาชีพ (Professional Learning)
6. การประเมินและการใหขอมูลยอนกลับ (Teacher Feedback and Appraisal)
7. พัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา (Career and Leadership Development)
3.1 ระบบการศึกษาของสิงคโปร (Education System)
หนวยงานจัดการศึกษาของสิงคโปรคือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education–
Singapore) รัฐบาลสิงคโปรใหความสําคัญกับการศึกษามาก โดยถือวาประชาชนเปนทรัพยากรที่มีคา
มากที่สุดของประเทศรัฐบาลไดใหการอุดหนุนดานการศึกษาจนเสมือนกับเปนการศึกษาแบบใหเปลา
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาลวนเปนโรงเรียนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาลสถานศึกษา
ของเอกชนในสิงคโปร มีเฉพาะในระดับอนุบาลและโรงเรียนนานาชาติเทานั้น การศึกษาภาคบังคับ
ของสิงคโปรจะตองเรียนรู 2 ภาษาควบคูกันไปไดแก ภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และเลือกเรียน
ภาษาแม (mother tongue) อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) มาเลย หรือทมิฬ (อินเดีย) ระบบ
การศึกษาของของสิงคโปร เปนระบบ 6+4+2 โดยมีระบบการศึกษาภาคบังคับ 6 ป จากอายุ 6–11 ป
แบงไดดังนี้ (The ASEAN Secretariat, 2014: Goodwin, Low,& Darling–Hammond, 2017)

ภาพที่ 3.1 ระบบการศึกษาของสิงคโปร
ที่มา: The ASEAN Secretariat (2014)
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3.1.1 ระดับกอนประถม (pre–primary) ใชเ วลาเรียน 3 ป เริ่มเขาเรียนระหวางอายุ
4–6 ป โดยความสมัครใจ
3.1.2 ระดับ ประถมศึก ษา (primary) ใชเ วลาเรียน 6 ป เด็ก จะเริ่ม เขาเรียนเมื่ออายุ
7–12 ป การเลื่อนชั้นจะมีการทดสอบดวยขอสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE)
เพื่อที่จะเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผลการเขาสอบมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษา
3.1.3 ระดับมัธยมศึกษา (junior high school/secondary) ระยะเวลาเรียน 4 ป ชวง
อายุนักเรียนอยูระหวาง 13–16/17 ป การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้น จะมี 3 หลักสูตรใหเลือก
ตามความสามารถและความสนใจ โดยใชเวลา 4–5 ป ไดแก หลัก สูตรพิเ ศษ (special course)
หลักสูตรเรงรัด (express course) หลักสูตรปกติ (normal course) เมื่อจบหลักสูตรจะมีการสอบ
โดยหลั ก สู ตรพิเ ศษ และหลัก สูต รเรง รัด นัก เรี ยนจะต องผา นประกาศนี ยบั ตร GCB (General
Certificate of Education) ในระดับ “O” level สวนหลักสูตรปกติจะตองผาน GCB “N” level
แตถาตองศึกษาตอในระดับเตรียมอุดมศึกษา ก็ตองสอบใหผาน GCB “O” level เชนเดียวกัน
3.1.4 ระดับหลังมัธยมศึกษา (post–secondary)
1) ระดับเตรียมอุดมศึกษา (pre–university) เปนชวงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจาก
มัธยมศึกษา ผูที่จะเรียนตอในมหาวิทยาลัยก็จะเขาศึกษาตอใน junior college อีก 2 ป เมื่อจบแลว
จะตองสอบ GCE “A” level เพื่อนําผลคะแนนไปตัดสินการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย จะตอง
ศึกษาขั้นเตรียมมหาวิทยาลัยอีก 2 ป ชวงอายุนักเรียนจะอยูระหวาง 17–19 ป
2) ระดับอาชีวศึกษา (vocational education) วิทยาลัยเทคนิค (polytechnic)
ของสิงคโปรมี 4 แหงไดแก Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Temasek
Polytechnic และ Nanyang Polytechnic นอกจากนี้ ยังมี Institute of Technical Education :
ITE เปนสถาบันที่จัดการศึกษาสําหรับผูตองการทักษะทางชาง และชางฝมือ
3.1.5 ระดับอุดมศึกษา (higher education) ชวงอายุผูเรียนจะอยูระหวาง 20–23 ป
มหาวิทยาลัยในสิงคโปรมี 3 แหง คือ National University of Singapore (NUS) จะใหการศึกษา
ครอบคลุมเกือบทุก สาขาวิชา ทั้งแพทยศาสตร ทันตแพทย กฎหมายศิลปะศาสตร วิทยาศาสตร
วิศวกรรม สถาปตยกรรมและการบริห ารธุรกิจ Nanyang Technological University จะเนน
การศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ รวมทั้งวิทยาศาสตรประยุกตและสาขาธุรกิจ และการ
บัญชี และSingapore Management University จะเนนเรื่องธุรกิจ การคา และการจัดการ สวน
สถาบันผลิตครูของสิงคโปรมีอยูเพียงแหงเดียวคือ National Institute of Education หรือ NIE
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ตารางที่ 3.1 จํานวนโรงเรียนของสิงคโปรจําแนกตามระดับและประเภท
ประเภทโรงเรียน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมฯ/ วิทยาลัย/สถาบัน
มัธยมฯ
สวนกลาง
รัฐบาล
141
119
4
10
รัฐบาลสนับสนุน
41
28
3
4
อิสระ
0
2
6
0
อิสระแบบพิเศษ
0
1
3
0
พิเศษ
0
4
0
0
รวม
182
154
16
14
ที่มา: Goodwin, Low, & Darling–Hammond (2017)

รวม
274
76
8
4
4
366

สิงคโปรมีสถานศึกษา 336 แหง มีครูประมาณ 33,000 คน และบุคลากรสายสนับสนุนอีก
ประมาณ 7,700 คน (Goodwin, Low & Darling–Hammond, 2017) นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปรยังกําหนดกรอบแนวคิดสมรรถนะและผลลัพธของผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 เปนเปาหมาย
สําหรับสถานศึกษาทุกระดับใหจัดการเรียนการสอนพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดสมรรถนะและผลลัพธของผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร
ที่มา: Ministry of Education (MOE) (2014)
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กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของสิงคโปรเปนกลไกหลักในการบริการ
จัดการเชิง นโยบายและกํากับดูแลการนํานโยบายสูภาคปฏิบัติ โดยเปนผูประสานงานและกําหนด
ทิศทางนโยบาย ควบคุมดูแลการพัฒนาและการบริหาร โดยอาศัยกลไกรองรับหลายสวนทั้งในเชิง
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรการบริการตาง ๆ ตอสถาบันการศึกษา โดยมีฝาย
มหาวิทยาลัย ที่คอยทําหนาที่ออกแบบนโยบายระดับมหาวิทยาลัย และประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกและหนวยงานภายในที่เกี่ยวกับการศึก ษาระดับมหาวิท ยาลัย จากนั้นนโยบายจะลงมาที่
ระดับสถาบันของรัฐ ซึ่ง การที่สิง คโปรมีส ถาบันการผลิตครูแหงเดียวคือ National Institute for
Education: NIE ที่รับผิดชอบในการใหการศึกษาทางดานการฝกหัดครูทุกระดับ ดังนั้นปจจัยสําคัญ
ตอการนํานโยบายการศึกษาดานการผลิตครูไปสูก ารปฏิบัติ คือ การมอบอํานาจ โดยรัฐบาลยังคง
สามารถเขามาควบคุมจํานวนการรับนักศึกษา และคาเลาเรียน มีการมอบอํานาจใหมหาวิทยาลัยเพียง
การบริห ารจัดการ การจัดหลักสูตรและการจัดการบุคลากรเทานั้น (วิไลลัก ษณ ลัง กา, 2558;
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลสุวรรณภูมิ , 2558; Barber & Mourshed, 2007; The ASEAN
Secretariat, 2014; Goodwin, Low, & Darling–Hammond, 2017) ดังภาพที่ 3.3
กระทรวง
(นโยบาย)

โรงเรียน
(ปฏิบัติ)

สถาบันผลิตครู
(เตรียมครู)

ภาพที่ 3.3 รูปแบบนโยบาย การปฏิบัติ และการเตรียมครูสําหรับการจัดการการศึกษาของสิงคโปร
ที่มา: Goodwin, Low & Darling–Hammond (2017)
3.2 การคัดเลือกครูใหม (Recruitment)
สิงคโปรมีระบบการคัดเลือกครูใหมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะเนนความรูทางวิชาการของ
ผูสมัคร ทักษะการสื่อสาร และแรงจูงใจในการสอน ระบบการคัดเลือกเปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ
โดยความรวมมือของกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาแหงชาติ (The National Institute
for Education: NIE) โดยการคัดเลือกจะเริ่มกอนเขาศึกษาใน NIE นั่นคือจะเริ่มเขาสูอาชีพครูตั้งแต
เขาเรียนในสถาบัน (Barber & Mourshed, 2007: National Institute of Education, 2014) การ
คัดเลือกมีขั้นตอนดังภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 กระบวนการคัดเลือกครูของสิงคโปร
ที่มา: Barber & Mourshed (2007)
จากภาพที่ 3.4 กระบวนการคัดเลือกครูของสิงคโปรมี 4 ขั้นตอนคือ
1) การคั ดกรองเบื้ องตน จากใบสมั คร โดยการตรวจคุณ วุฒิขั้น ต่ํา กําหนดเกณฑท าง
วิชาการ ผูสมัครตองสอบได 30 % สูงของกลุมอายุ ผูสมัครตองเรียนในสาขาที่เกี่ยวของ และจบ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และผูสมัครตองแสดงใหเห็นวาสนใจในเด็กและการศึกษา
2) การประเมินดวยการทดสอบโดยการตรวจสอบความสามารถทางภาษาผูสมัครตองมี
ความรูดานภาษาระดับสูง (มีหลักฐานแสดงวาผลความรูดานภาษามีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มากกวาตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถวัดได)
3) การสัมภาษณ เพื่อตรวจสอบเจตคติ ความถนัด และบุคลิกภาพ (ดําเนินการโดยครูใหญ
ที่มีประสบการณสูง 3 คน) และอาจมีการสอบภาคปฏิบัติหรือกิจกรรม
4) การติดตามผลการเรียนที่ NIE เพื่อตรวจสอบเจตคติ ความถนัด และบุคลิกภาพ ผูสมัคร
จะถูก ติดตามผลการเรียนระหวางเรียนที่ NIE หากผลการเรียนไมถึงเกณฑจ ะถูกปลดออกจาก
โปรแกรมที่เรียน
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ภาพที่ 3.5 อัตราสวนผูสมัครเขาเรียนการฝกหัดครูตอจํานวนผูไดรับการจางงาน ค.ศ. 2005
ที่มา: Barber & Mourshed (2007)
จากภาพที่ 3.5 แสดงเห็นไดว าในสิง คโปรจ ะคัดคนเป นครูตั้ง แตเ ริ่ม เขามหาวิท ยาลั ย
ผูสมัครตองสอบได 30 % สูงของกลุมอายุ และจากจํานวนผูสมัคร 100 คน สามารถเขาเรียนไดเพียง
20 คน ในจํ า นวนนี้ ส ามารถเรี ยนจบได 18 คน โดยผู ได รั บ การคั ด เลื อกจะได รั บ การจ า งจาก
กระทรวงศึกษาธิการและไดรับเงินเดือนตลอดชวงระยะเวลาที่ศึกษา
รูปแบบนี้แสดงใหเห็นวา การเขาศึกษาในสถาบันผลิตครูในสิงคโปรไมใชทางเลือก แตหาก
เปนวิชาชีพที่ถูกคัดเลือกและเปนสิ่งที่ดึงดูดใจสําหรับผูที่มีคุณภาพเทานั้น มาตรการเหลานีท้ าํ ใหอาชีพ
ครูเปนอาชีพที่นาสนใจ มีเกียรติ และมีสถานภาพเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง
3.3 หลักสูตรการฝกหัดครู (Teacher Preparation Program)
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร จะกําหนดกรอบสมรรถนะสําหรับผูสําเร็จการศึกษาดาน
ครูเพื่อให NIE นําไปกําหนดหลักสูตรการผลิตครู ซึ่งกรอบสมรรถนะประกอบดวย 3 สวนคือ (1)
สมรรถนะการปฏิบัติดานวิชาชีพ มี 4 สมรรถนะ (2) สมรรถนะดานภาวะผูนําและการจัดการ มี 2
สมรรถนะ และ (3) สมรรถนะดานประสิทธิภาพสวนบุคคล มี 1 สมรรถนะ (Goodwin, Low, &
Darling–Hammond, 2017) ดังภาพ
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CB: Capacity Building AR: Awareness Raising
ภาพที่ 3.6 กรอบสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาดานครูของสิงคโปร
ที่มา: PGDE Primary (2014)
สิงคโปรมีการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหครูมีความรูลึกซึ้งในวิชาที่สอน วิธี
การสอน (pedagogy) และการฝกสอน (practicum) (Barber & Mourshed, 2007; National
Institute of Education, 2014; Goodwin, Low,& Darling–Hammond, 2017) ดังนี้
3.3.1 จํานวนหนวยกิตที่ตองเรียน
สิงคโปรแบงหลักสูตรผลิตครูเปนสองปริญญา คือ ปริญญาทางศิลปศาสตร (BA)
และปริญญาทางวิทยาศาสตร (BSc) และจําแนกหลักสูตรผลิตครูตามระดับการใชครูเปนสองระดับ
คือ ครูประถมศึกษา (primary) และครูมัธยมศึกษา (secondary) และแตละหลักสูตรตองเรียน 125–
135 หนวยกิต ตามตารางที่ 3.2–3.3
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ตารางที่ 3.2 จํานวนหนวยกิตที่ตองเรียนแตละสาขาและชั้นปของหลักสูตรผลิตครูประถมศึกษา

ที่มา: National Institute of Education (2014)
ตารางที่ 3.3 จํานวนหนวยกิตที่ตองเรียนแตละสาขาและชั้นปของหลักสูตรผลิตครูมัธยมศึกษา

ที่มา: National Institute of Education (2014)
3.3.2 โครงสรางรายวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรจะออกแบบโครงสรางรายวิชาออกเปน 3 กลุมดังนี้
1) วิชาแกน (core courses) เปนวิชาบังคับทั่วไปที่นักศึกษาทุกคนตองเรียนเพื่อ
เติมเต็มความเปนครูตามหลักสูตร
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2) วิชาบังคับเลือก (prescribed electives) เปนวิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียน
จากชุดรายวิชาเพื่อสรางความเชี่ยวชาญ ความลึกซึ้งในองคความรู และทักษะเฉพาะดานตามวิชาเอก
ของตน
3) วิชาเลือกทั่วไป (general electives) เปนวิชาที่นักศึกษาจะเลือกเรียนจาก
รายวิชาที่ทางสถาบันจัดไวใหเลือก หรือเปนวิชาที่สามารถไปเลือกเรียนกับภายนอกคณะที่เปดสอนได
ภายใตความเห็นชอบของคณบดี
3.3.3 โครงสรางของหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรประกอบดวยสวนสําคัญ 9 สวนคือ
1) ศาสตรทางการศึกษา (education studies) โดยนักศึกษาจะไดเรียนเกี่ยวกับ
มโนทัศนสําคัญ และหลักการทางการศึกษาที่จําเปนเพื่อสรางประสิทธิภาพการสอนและสัมพันธกับ
การปฏิบัติงานในโรงเรียน
2) ศาสตรดานหลักสูตร (curriculum studies) นักศึกษาจะถูกฝกใหมีมีความ
เชี่ยวชาญดานวิธีการสอนและทักษะการสอนที่เหมาะสมกับระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาที่
ตนเองตองออกไปสอน
3) ความรูในวิชาที่ส อน (subject knowledge) กลุมวิชานี้จะชวยสรางความ
เขมแข็งดานวิชาการในวิชาที่สอนใหนักศึกษาทั้งระดับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4) วิชาเฉพาะ (essential course) นักศึกษาจะไดเรียนรายวิชาเฉพาะ 1 รายวิชา
ที่เกี่ยวกับ ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมในสัง คม ที่เ รียกวา ‘Multicultural Studies:
Appreciating & Valuing Differences’
5) การฝก สอน (practicum) นัก ศึกษาตองออกฝก ประสบการณก ารสอนใน
โรงเรียนทุกปตั้งแตป 1 จนถึงป 4 เปนเวลา 2, 5, 5 และ 10 สัปดาหตามลําดับ
5.1) ปที่ 1 วิชาประสบการณในโรงเรียน (school experience) ใชเวลา 2
สัปดาห
5.2) ปที่ 2 วิชาผูชวยสอน (teaching assistantship) ใชเวลา 5 สัปดาห
5.3) ปที่ 3 วิชาฝก ปฏิบัติก ารสอน 1 (teaching practice 1) ใชเ วลา 5
สัปดาห
5.4) ปที่ 4 วิชาฝกปฏิบัติการสอน 2 (teaching practice 2) ใชเวลา 10
สัปดาห
6) การพัฒนาความสามารถและทักษะทางภาษา (Language Enhancement
and Academic Discourse Skills : LEADS) ซึ่งนักศึกษาจะถูกฝกใหมีทักษะการสื่อสารและการใช
น้ําเสียงในการสอนที่มีประสิทธิภาพ
7) การเรียนรูเชิงบริการ (Group Endeavours in Service Learning : GESL)
โดยนักศึกษาตองรวมกลุมกันทําโครงการเรียนรูเชิงบริการกับชุมชน
8) วิชาในเชิงวิชาการ (academic subjects) นักศึกษาตองไดเรียนวิชาที่เปนเชิง
วิชาการอยางนอย 1–2 วิชา เพื่อใหเขาใจมโนทัศนและหลักการพื้นฐาน รวมถึงองคความรูเชิงเนื้อหา
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ของวิชานั้น ๆ เชน วิชาศิลปะ หรือวิชาวิทยาศาสตร เปนตน ตัวอยางรายวิชาสําหรับหลักสูตร BA ดัง
ตารางที่ 3.4
9) วิชาเลือกทั่วไป (general electives) นักศึกษาตองเลือกวิชาในกลุมรายวิชา
เลือกทั่วไปเรียนอยางนอย 3 หนวยกิต
ตารางที่ 3.4 รายวิชาเชิงวิชาการที่ตองนักศึกษาครูตองเรียน

ที่มา: National Institute of Education (2014)
นอกจากนี้ หลักสูตรผลิตครูของสิงคโปรยังกําหนดใหนักศึกษาตองศึกษาเรียนรูเพือ่
สรางทักษะเชิงวิชาชีพในอีก 5 กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการกลุม การเรียนรูเ ชิง บริก าร (Group Endeavours in Service
Learning : GESL) โดยนักศึกษาจะตองรวมกลุมประมาณ 20 คน แลวคิดโครงการบริการชุมชนเพื่อ
ออกไปสัมผัสและเกิดการเรียนรูจากชุมชนรอบตัว เพื่อฝกทักษะการจัดการ การทํางานเปนทีม การ
วิเคราะหความตองการจําเปน การตัดสินใจ การเขาใจผูอื่น
2) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ (Certificate in English Language Studies :
CELS) นักศึกษายังตองเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตปที่ 1 โดยใหไดใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ ในชั้น
ปที่ 2 หรือ 3 ซึ่งออกแบบหลักสูตรมาเพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจในวิธีการสอนดวยภาษาอังกฤษ
และสรางทักษะการสื่อสารทั้งดานการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
3) โครงการพัฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พครู หรือ เรี ย กว า The Meranti Project
โครงการนี้ถูกออกแบบใหนักศึกษาเปนรายบุคคลไดพัฒนาตนเองและสมรรถนะทางสังคมของครู โดย
แลกเปลี่ยนกับครูที่มีประสบการณสอน รวมถึงนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งโครงการนี้จะสรางมุมมองเชิง
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ประสบการณการเปนครูตั้งแตแรกใหกับนักศึกษาครู และทําใหนักศึกษาเขาใจวิธีการสําหรับการจัด
การศึกษาของประเทศ และคุณลักษณะความเปนพลเมืองในทายที่สุด
4) การเขารวมการเสวนา สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้น
สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรในระหวางเรียนทั้ง 4 ป
5) การปลูกฝงความซื่อสัตยทางวิชาการ (Academic Integrity) ทางสถาบันจะ
เขมงวดกับเรื่องความซื่อสัตยทางวิชาการของนักศึกษา โดยหนังสือ เอกสารการสอน อุปกรณการ
เรียนตาง ๆ ของสถาบันที่ใชในการเรียนการสอนจะตองจัดซื้ออยางถูก ตองตามลิขสิท ธิ์เ พื่อเปน
ตัวอยางแกนักศึกษา และฝกนักศึกษาใหมีความซื่อสัตย เชน การเขียนเอกสารตาง ๆ ตองมีการอางอิง
เสมอ เปนตน รวมทั้ง มีการจัดใหเ รียนรายวิชาความซื่อสัตยท างวิชาการ (academic integrity
course) ใหนักศึกษาเรียนอีกดวย
3.4 การเขาสูวิชาชีพและการพัฒนา (Induction and Mentoring)
รัฐบาลสิงคโปรเชื่อวา ‘ครู คือ หัวใจของการศึกษา’ จึงใหความสําคัญและสงเสริมวิชาชีพ
ครูใหเปนอาชีพที่มีเกียรติ จริงจังในการคัดเลือกคุณภาพ และใหเงินเดือนสูง เพื่อดึงดูดคนเกงใหมา
เป น ครู กั น มากขึ้ น ครู ทุ ก คนที่ จ บการศึ ก ษาแล ว ต อ งเข า รั บ การฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ครู จ าก
สถาบันการศึกษาแหงชาติสิงคโปร (National Institute of Education : NIE ) เปนเวลา 1 ป เมื่อ
ปฏิบัติหนาที่ครูแลวก็ตองเขารับการประเมินและพัฒนาทุกป หากไมผานการประเมินในครั้งที่ 3 ก็
จะตองออกจากการเปนครู และระหวางที่ทําหนาที่เปนครูก็สามารถลาสอนเพื่อไปศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมได (Barber & Mourshed, 2007; The Matter Team, 2017)
โครงสรางโปรแกรมการพัฒนาครูใหมของสิงคโปรประกอบดวย 3 สวน คือ การปฐมนิเทศ
การกํากับติดตามระดับโรงเรียน และโปรแกรมการเรียนรูสําหรับครูใหม ดังภาพ โดยในระดับโรงเรียนนั้น
จะมีครูพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือในการกํากับติตามและพัฒนาซึ่งมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกเปนแบบตัวตอตัว
และรูปแบบที่ 2 เปนแบบกลุมพิเศษ ดังภาพที่ 3.7–3.8

ภาพที่ 3.7 โครงสรางโปรแกรมการพัฒนาครูใหมของสิงคโปร
ที่มา: Chong and Tan (2006)
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ภาพที่ 3.8 รูปแบบการจัดครูพี่เลี้ยงสําหรับครูใหม
ที่มา: Chong and Tan (2006)
3.5 การเรียนรูในวิชาชีพ (Professional Learning)
สิง คโปรจัดวางระบบการพัฒ นาเชิง วิชาชีพของครูและมีระบบสนับ สนุนการศึก ษาและ
พัฒนาตนเองของครู (Barber & Mourshed, 2007) ดังนี้
3.5.1 ครูเขารับอบรมทางวิชาการอยางตอเนื่องทุกป
สิงคโปรใหความสําคัญกับการพัฒนาครูอยางยิ่ง โดยจะเนนความรูทางวิชาการที่
แข็งแกรงของครูเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความกาวหนาทาง
วิชาการปละ 100 ชั่วโมง โดยรัฐเปนผูออกคาใชจายใหทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปรไดประกาศรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูและการ
ยกยองยอมรูปในวิชาชีพครูที่เรียกวาโมเดล ‘GROW’ ในป ค.ศ. 2006 และตอมามีการปรับปรุงเปน
โมเดล ‘GROW 2.0’ ในป ค.ศ. 2007 ประกอบดวย 4 สวนคือ การเพิ่มจํานวนครู (Growth) ที่ไดรับ
การยกยองยอมรับ (Recognition) และสรางโอกาส (Opportunities) ที่ครูจะมีชีวิตที่ดี (Well–
being) ดังภาพที่ 3.9
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ภาพที่ 3.9 รูปแบบการพัฒนาการเรียนรูและการยกยองยอมรูปในวิชาชีพครูของสิงคโปร
ที่ม า: Ministry of Education (MOE) (2007)
3.5.2 มอบหนาที่ครูใหญเปนผูนําการพัฒนาทางการสอน
นอกจากการฝกอบรมทางวิชาการ 100 ชั่วโมงตอปแลว สิงคโปรยังใหความสําคัญ
ในการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยตัวผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําดานการเรียนการสอน ซึ่ง
การพัฒนาครูใหญใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูจะดําเนินการใน 3 ประการ
ดังนี้
1) สรรหาครูที่ดีมาพัฒนาเปนครูใหญ สิงคโปรจึงมีระบบการคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเขามาเปนครูใหญ มีการกําหนดเงินเดือนครูใหญไวคอนขางสูง กําหนดวิธีการคัดเลือกที่
เขมขน โดยผูสมัครจะถูกประเมินดวยแบบประมาณกลางเพื่อประเมินพฤติกรรมตาง ๆ ที่สัมพันธกับ
คุณลักษณะการเปนผูนําในโรงเรียน หลังจากนั้นผูไดรับการคัดเลือกจะเขารับการอบรมที่ NIE เปน
เวลา 6 เดือน ในระหวางนี้ ผูสมัครจะไดรับการประเมินอยางตอเนื่องจากทีมผูอบรม และนําผลการ
ประเมินมาใชคัดเลือกตอไป ซึ่ง การประเมินอย างตอเนื่องตลอด 6 เดือนนี้จ ะทําใหทราบขอมูล
พฤติกรรมมากกวาการประเมินโดยปกติ และผูที่เหมาะสมจะไดรับการแตงตั้งเปนครูใหญในโรงเรียนที่
เหมาะสมตอไป
2) พัฒนาทักษะการเปนผูนําทางการสอน การฝกอบรม 6 เดือนที่ NIE จะมุงการ
พัฒนาทักษะภาวะผูนําทางการสอนโดยมีวิธีการสําคัญคือ
2.1) การจัดรายวิชาการจัดการและภาวะผูนําจะนํามาจากการฝกผูบ ริหาร
ระดับแนวหนาของประเทศ
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2.2) ใหปฏิบัติงานอยูที่โรงเรียนสัปดาหละ 1 วัน มอบหมายใหพัฒนาวิธีการ
ใหมเพื่อแกปญหาที่โรงเรียนกําลังเผชิญ
2.3) ใหจัดทําโครงการกลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีมเพื่อพัฒนาวิธีก ารทาง
การศึกษาใหม
2.4) ฝกงานในตางประเทศ 2 สัปดาหกับบรรษัทตางชาติ (เชน IBM HP Ritz
Carton) เพื่อติดตามผูบริหารภาคธุรกิจที่ไมขึ้นตรงตอรัฐ เพื่อเรียนรูการเปนผูนําที่ดีในเชิงธุรกิจ
2.5) ประเมินผลอยางเขมขน ผูสมัครที่สามารถแสดงใหเห็นวามีคุณสมบัติที่
ตองการจึงจะไดรับการแตงตั้งเปนครูใหญ
3) เนนการใชเวลาสวนมากของครูใหญในดานภาวะผูนําในการสอน มุง พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของผูเรียนอยางจริงจัง ครูใหญตองใชเวลาเกือบทั้งหมดในการใหคําแยะนํา
ครูในโรงเรียนดานการสอน

ภาพที่ 3.10 การพัฒนาครูใหญใหมใหมีภาวะผูนําของสิงคโปร
ที่มา: Barber & Mourshed (2007)
3.6 การประเมินและการใหขอมูลยอนกลับ (Teacher Feedback and Appraisal)
สิงคโปรมีระบบการประเมินและสะทอนผลการประเมินในการพัฒนาตนเองและการสอน
ของครู โดยกําหนดระบบการกํากับติดตามและแทรกแซงในระดับโรงเรียนเพื่อประเมินและขอมูล
ยอนกลับการสอนของครู โดยจะใหความสําคัญกับโรงเรียนดอยคุณภาพมากกวาโรงเรียนที่มีคุณภาพ
โรงเรียนชั้นนําจะไดรับการยกเวนการทดสอบบางอยาง ขณะที่โรงเรียนดอยคุณภาพจะถูกกํากับ
ติดตามอยางเครงครัด โดยการตรวจสอบโรงเรียน (school review) จะดําเนินการโดยหนวยงานใน
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและมีก ารประเมิน ทุก 5 ป แตก ารทดสอบ (examinations) เพื่อ สําเร็ จ
การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นของนั ก เรี ย นจะดํ า เนิ น การโดยหน ว ยงานภายนอกทุ ก ป (Barber &
Mourshed, 2007)
ในดานประเมินผลการทํางานของครู สิงคโปรใชระบบ Performance–based Evaluation
เพื่อใหครูเกิดการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยครูตองสอน 30–32 คาบตอสัปดาห ซึ่งตองใสใจในการ
สอนเปนอยางมากเพราะผลการเรียนของเด็ กมีผลตอการประเมิน นอกจากนี้ครูยังตองติดตอกับ
ผูปกครองอยางสม่ําเสมอ และทุกครั้งที่ติดตอผูปกครองจะมีการบันทึกไว การประเมินผลครูจะแบงเปน
ระดับตั้งแต A–E ครูที่ได E ตองปรับปรุง ถาได E ถึง 3 ครั้ง จะถูกเรียกไปยังกระทรวงศึกษาธิการของ
สิงคโปร และอาจถูกตัดสิทธิไมใหประกอบอาชีพครูอีกตอไป แตหากผูใดมีผลงานดีจะมีโบนัสใหตาม
ผลการประเมิน (The Matter Team, 2017)
3.7 พัฒนาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา (Career and Leadership Development)
สิงคโปรมีระบบการสงเสริมเชิงวิชาชีพและพัฒนาการเปนผูนําทางวิชาชีพ ดังนี้
1) เงินเดือนและคาตอบแทน
สิง คโปรจายเงินเดือนเริ่ม ตนสูง เมื่อเทียบกับ ประเทศในกลุม OECD เงินเดือนเปน
งบประมาณหลักในระบบโรงเรียน ประมาณรอยละ 60–80 ของงบประมาณที่ใชในโรงเรียน โดยครู
แรกเขาจะไดรับเงินเดือนประมาณ 3,360 ดอลลารสิงคโปร (82,290 บาท) (The Matter Team,
2017) มาตรการที่สิงคโปรใชเพื่อนํางบประมาณมาเพิ่มเงินเดือนใหครูคือ การเพิ่มขนาดหองเรียนเพื่อ
ลดจํานวนครูลง วิธีการนี้ทําใหสามารถคัดเลือกครูใหมไดอยางเต็มที่ มาตรการนี้จึงทําใหสถานภาพ
ของครูดีขึ้น และอาชีพครูเปนวิชาชีพครูที่นาสนใจมากขึ้น (Barber & Mourshed, 2007)
2) การสรางการยอมรับของสังคมตอวิชาชีพครู
สิง คโปรใชก ลยุท ธท างการตลาดมาใชในการยกระดับ วิชาชีพ ครู โดยเชื่อมโยงกั บ
โปรแกรมการรั บ เข าศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ สถานภาพวิ ช าชีพ ครู ให สู ง ขึ้ น มี ก ารใช ตั ว อย า ง best
practices จากภาคธุรกิจและระบบการตลาดซึ่งตองมีขอมูลยืนยันใหเห็นถึงผลการปรับปรุงพัฒนาทีด่ ี
ขึ้นอยางชัดเจนในทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มดําเนินการ โดยเฉพาะการเพิ่มเงินเดือนใหสูงขึ้น
3) การกําหนดเสนทางในอาชีพที่ชัดเจน โดยการกําหนดใหเริ่มตนจากการเปนครูประจําชั้น
(class teacher) แลวสามารถขึ้นสูเสนทางความกาวหนาได 3 สายคือ สายแรก เปนสายการสอน
สามารถขึ้นไปเปนครูใหญได สายที่ 2 เปนสายผูนํา สามารถขึ้นสูการเปนผูบริหารการศึกษาได และ
สายที่ 3 สายผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับความสามารถและความตองการของครู ดังภาพที่ 3.11
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ภาพที่ 3.11 เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพครูสิงคโปร
ที่มา: Ministry of Education (MOE) (2017).
4) การสนับ สนุนการพัฒนาตนเองของครูอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงศึก ษาธิก ารของ
สิงคโปรไดกําหนดกรอบการสอน (TEACH framework) ที่ทางกระทรวงมีพันธะสัญญาจะใหการ
สนับ สนุนครู ทุก คนในการพัฒ นาตนเองตลอดชวงอาชี พครู โดยเปดโอกาสการพัฒ นาเพื่อสรา ง
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และความกาวหนาในผลลัพธของวิชาชีพอยางเต็มที่ โดยใหครูมีความสมดุล
ทั้งชีวิต สุขภาพ และการทํางาน (Ministry of Education, 2017) ดังภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12 กรอบการสอน (TEACH framework) ของสิงคโปรสําหรับใหการสนับสนุนครูพัฒนา
ตนเอง
ที่มา: Ministry of Education (MOE) (2017).
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จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวา สิงคโปรมีการดําเนินการในระบบผลิตและพัฒนาครูอยาง
เปนระบบ จนทําใหการจัดการศึก ษาประสบผลสําเร็จ อยางสูง อยางไรก็ตาม จากการศึก ษาของ
Barber and Mourshed (2007) ชี้ใหเห็นวา การสรางระบบดึงดูดใหไดคนที่เหมาะสมเขาสูอาชีพครู
มีความสัมพันธกับสถานภาพวิชาชีพครูอยางยิ่ง ซึ่งผลการสํารวจความคิดเห็นของสาธารณชนสวน
ใหญเชื่อวาครูเปนอาชีพที่ทําคุณประโยชนตอประเทศมากกวาอาชีพอื่น และครูใหมใหเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูเพราะสถานภาพวิชาชีพ เปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ ที่สุดของ
การศึกษาสิงคโปร

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ข องสิ ง คโปร ซึ่ ง เป น ประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จดานการจัดการศึกษาในลําดับตน ๆ ของโลกนั้น สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
4.1.1 สิงคโปรมีกลยุทธที่ดี โดยประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดมาใชในการดึงคนเกง
และมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาสูว ิชาชีพครู โดยมีกระบวนการคัดเลือกเขมขนถึง 4 ขั้นตอน และจางงาน
ตั้งแตเขาเรียน รวมถึงการใหผลตอบแทนที่สูงเปนอันดับสองของอาชีพทั้งหมด การจัดระบบสวัสดิการ
ที่ดีแกบุคลากรทุกระดับที่ทํางานในระบบการศึกษา ที่เรียกวาโมเดล ‘GROW 2.0’
4.1.2 การกําหนดใหระบบการผลิตครูเปนระบบปด โดยมี NIE เปนองคกรที่ชวยวางแผน
และพัฒนาการเจริญเติบโตในสายอาชีพ มีการออกแบบหลักสูตรการผลิตที่เขมขน ทั้งในเชิงวิชาการ
(academic subjects) และทักษะวิชาชีพ (professional skills) เชื่อมโยงกับการจัดระบบการพัฒนา
เมื่อเขาสูวิชาชีพครู และการใหการอบรมครูอยางตอเนื่องสูการเปนมืออาชีพที่แทจริง รวมถึงการใช
ระบบ ‘Performance–based Evaluation’ เพื่อใหครูเกิดการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
4.1.3 การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาครู โดยกํ า หนดกรอบการสอน (TEACH
framework) ของครูและเปน กรอบสําหรับใหการสนับสนุนครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ศัก ยภาพ ความเชี่ ยวชาญ และความกาวหนาในผลลัพธ ของวิ ชาชี พอย างเต็ม ที่ โดยมอบความ
รับผิดชอบแกครูใหญ ซึ่งมีระบบการคัดเลือกครูใหญมาจากครูเกงที่เขมขน มีระบบการพัฒ นาและ
ประเมินทักษะภาวะผูนําทางการสอนในระดับสากล โดยประยุกตระบบการพัฒนาผูนําในภาคเอกชน
เขามาจัดโปรแกรมการพัฒ นา ทําใหร ะบบโรงเรียนของสิง คโปรมีผูนําที่เ ขม แข็ง มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน
4.1.4 รัฐบาลสิงคโปรเปนผูกําหนดนโยบายการศึกษาทั้งหมด และมีการกระจายอํานาจ
การจัดการไปสูสถานศึกษาที่เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป โดยการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบการศึก ษา จึงทําใหสิง คโปรสามารถขับ เคลื่อนการ
ดําเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายระยะยาวในการจัดการศึกษาระดับสูงของ
รัฐบาล มหาวิทยาลัยของสิงคโปรจึงเปนเพียงหนวยงานหนึ่งของรัฐบาลมิใชสถาบันทางการศึกษาที่จะ
สามารถปกครองตนเองได รวมถึงการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาตาง ๆ จะมีลักษณะเปนการแบง
อํานาจบางสวนใหแกสถานศึกษาในการบริหารจัดการมากกวาที่จะเปนการใหอํานาจหรือมอบอํานาจ
การบริหารจัดการสูสถานศึกษาทั้งหมด
4.1.5 นอกจากเงินเดือนแรกเขาที่สูง แลว การศึกษาระบบโรงเรียนที่มีคุณภาพทั่วโลก
รวมทั้งสิงคโปรของ Barber and Mourshed (2007) พบวา การที่อาชีพครูจะเปนอาชีพยอดนิยมนั้น
ไมไดขึ้นอยูกับการมีเงินเดือนสูง หรื อขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของแตละประเทศ แตขึ้นกับการกําหนด
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นโยบายและการนําสูการปฏิบัติอยางจริงจังในเรื่องตาง ๆ ซึ่งสิงคโปรมีความโดดเดนในการกําหนด
นโยบายการรับเขาที่แข็งแกรงเพื่อใหไดคนเกงเขาสูอาชีพครู จัดการเรียนการสอนในการฝกอบรมครูที่
เหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อผดุงรักษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการศึ ก ษาระบบการผลิต และพัฒ นาครู ของสิง คโปร ครั้ ง นี้ สามารถพัฒ นา
ขอเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย ไดดังนี้
4.2.1.1 เปาหมายการศึกษา
ไทยไดกําหนดเปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุง
พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 ดังตอไปนี้

ภาพที่ 4.1 คุณลัก ษณะและทัก ษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ตามแผนการศึก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560–2579
ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)
1) 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการ
คิดเลขเปน (Arithmetics)
2 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม
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(Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross–
cultural Understanding) ทั ก ษะด า นความร ว มมื อ การทํ า งานเป น ที ม และภาวะผู นํ า
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทา
ทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเ มตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion)
ดังนั้น ในการผลิตและพัฒนาครู ควรกําหนดเปาหมายคุณลักษณะของครู
ที่มีสมรรถนะในการพัฒนาผูเรียนดังกลาว โดยสมรรถนะครูไทย ควรมีองคประกอบสําคัญ 4 สวนคือ
(1) ความรูความเขาใจในเนื้อหา (2) ดานการจัดการเรียนรู การจัดการชั้นเรียน และการประเมินการ
เรียนรูของผูเรียน (3) ดานคุณลักษณะความเปนครู และ (4) ดานความผูกพันระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน รายละเอียดเปนดังนี้

ภาพที่ 4.2 สมรรถนะครูไทยในศตวรรษที่ 21
4.2.1.2 การคัดเลือกครูใหม (Recruitment)
ควรมีการกําหนดระบบการคัดกรองผูเขาสูวิชาชีพครู โดยกําหนดสัดสวน
การผลิตที่ไมเกินความตองการ และเพิ่มสัดสวนการผลิตในระบบปดแบบสิงคโปรมากขึ้น รวมทั้งให
ความสําคัญในการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงเขาเรียนครู ดังนี้
1) สัดสวนการผลิต แบงสัดสวนการผลิตนิสิตนักศึกษาเพื่อเขาสูวิชาชีพ
ครูของสถาบันการผลิต โดยการคัดเลือกเขาเรียนของนิสิตนักศึกษาครูรับทุนและประกันการมีงานทํา
รอยละ 50 ของจํานวนอัตราเกษียณตอป โดยคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียน
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ดีเยี่ยม (ระบบปด) และกําหนดสัดสวนจํานวนนิสิตนักศึกษาครูที่สถาบันผลิตครูจะเปดรับโดยการคัดเลือก
ทั่วไป (ระบบเปด) ไมเกิน 5 เทาของจํานวนอัตราเกษียณตอปหลังจากจัดสรรใหขอนักเรียนทุนแลว
2) ระบบการคั ด เลื อ กนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครู (admission system)
กําหนดใหสถาบันผลิตครูใชเกณฑการคัดเลือกที่เ ปนมาตรฐานกลางเดียวกัน โดยใชคะแนนการ
ทดสอบทางวิชาการ (GPAX ไมต่ํากวา 3.00, คะแนน O–Net อยูในลําดับรอยละ 30 แรกของกลุมที่
ไดคะแนนสูงสุด, คะแนน PAT5 ไมต่ํากวารอย 60, และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในระดับสูงตาม
มาตรฐานขอสอบสากล) คะแนนทดสอบความสามารถดานการคิด ภาษาและการสื่อสาร (essay
test) และการสัมภาษณ เพื่อพิจารณาคุณลักษณะความเปนครู
4.2.1.3 หลักสูตรการฝกหัดครู (Teacher Preparation Program)
1) หลักสูตร ควรมีการแยกหลักสูตรการผลิตครูตามประเภทการใชครู
ดังนี้
(1) หลักสูตรผลิตครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา (class teacher)
ไดแก หลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (4 ป) สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาการประถมศึกษา
หรือสาขาการศึกษา (ที่มีการเรียนวิชาเอก และบูรณาการสอน 2–3 รายวิชา) ซึ่งเปนหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการ (กําหนด 36 หนวยกิต ปฏิบัติการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา) โดยมุง
ศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดวย pedagogical content knowledge education และpractices
(2) หลักสูตรผลิตครูมัธยมศึกษา หรือครูผูสอนรายวิชา (subject
teacher)
รูปแบบที่ 1 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (4 ป หรือ 5
ป) ในวิชาเอกสายการศึกษา โดยเปนหลักสูตรเนนเนื้อหาวิชาเอกที่สอน (content knowledge) มีผล
การเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.75 และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ในระดับสูงตาม
มาตรฐานขอสอบสากล
รูปแบบที่ 2 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่
มิใชการศึกษาโดยเปนหลักสูตรเนนวิชาชีพครู (pedagogical content knowledge) มีผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.75 และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ในระดับสูงตามมาตรฐาน
ขอสอบสากล
2) ระบบการเรียนการสอน
(1) หมูเรียนละไมเกิน 30 คน และตองมี micro teaching และฝก
ประสบการณในสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา (school based leaning)
(2) บูรณาการเนื้อหา (contents) กับเทคนิควิธีการสอนเนื้อหา
(pedagogical content knowledge)
(3) กําหนดสมรรถนะอาจารยผูส อน และสถาบันการผลิตตองมี
ระบบพัฒนาอาจารยตามสมรรถนะ
3) ระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ
(1) สังเกตการณสอนและฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตั้งแต
ชั้นปที่ 1–4
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(2) กําหนดมาตรฐานโรงเรียนฝกสอน และมาตรฐานครูพี่เลี้ยงและ
การคัดเลือก
(3) มีร ะบบการเรีย นรู แบบ PLC ระหวางอาจารยผู ส อนและ
อาจารยพี่เลี้ยง
4.2.1.4 การเขาสูวิชาชีพและการพัฒนา (Induction and Mentoring)
1) เมื่ อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาผ า นการประเมิ น สมรรถนะและได รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ควรยกเลิกระบบการสอบบรรจุแบบเดิม แลวใชระบบการคัดเลือกที่
ตรงกับความตองการใชครูของสถานศึกษา (school–based recruitment system)
2) จัดระบบการพัฒนาครูปแรกเขา (induction year) ใหเนนการ
พัฒนาตามสมรรถนะ 3 สวน คือคุณลักษณะของความเปนครู สังคมการเรียนรูเชิงวิชาชีพ และทักษะ
วิชาชีพ (personal /social /professional)
4.2.1.5 การเรียนรูในวิชาชีพ (Professional Learning)
ระบบการพัฒ นาครู ป ระจํ า การ เน น การพั ฒ นาตามสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้ สวนแรกเปนการพัฒนาบนงาน (on the job trainning)
โดยกําหนดใหเปนงานสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาที่ตองใชทักษะภาวะผูนําทางการสอน โดยมีเขต
พื้นที่การศึกษาเปนผูสนับสนุน และสวนที่ 2 ใหหนวยงานกลางเปนผูดําเนินการตามหลักสูตรการ
ฝกอบรมที่ไดมาตรฐานและไดรับการรับรอง ทั้ง นี้ครูตองมีชั่วโมงการพัฒ นาตนเองอยางนอย 100
ชั่วโมง/ป รวมถึงมีระบบคัดเลือกผูบริหารที่เขมขนทําหนาที่เปนผูนําทางการสอนไดอยางแทจริง
4.2.1.6 การประเมินและการใหขอมูล ยอนกลับ (Teacher Feedback and
Appraisal)
ใหพิจารณากําหนดเกณฑการพัฒนาและประเมินการตออายุใบอนุญาต
และเกณฑวิทยฐานะจาก ประสบการณสอน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง จํานวนชั่วโมงสอน จํานวน
ชั่วโมงการพัฒนาตนเอง การมีสวนรวมกับชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
และการแกปญหาผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน (practical–oriented research)
4.2.1.7 พัฒ นาการทางวิชาชีพและการเปนผูนํา (Career and Leadership
Development)
ระบบสนับสนุนวิท ยฐานะ และการตออายุใบอนุญ าต ระบบสง เสริม
โอกาสเชิงวิชาชีพ และการยกยองยอมรับ ใหเชื่อมโยงเปนระบบทีอ่ ิงสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ลดความซ้ําซอนและพัฒนาไดตรงตามความตองการ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
กระทรวงศึกษาธิการควรดําเนินการดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหและทบทวนระบบผลิตและพัฒนาครูทั้ง
ระบบของไทย โดยนําขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาครั้งนี้เปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห
2) ศึกษาระบบผลิตและพัฒนาครูของประเทศที่ประสบผลสําเร็จดานการศึกษา
ประเทศอื่น ๆ รวมดวยเพื่อเทียบเคียงกับไทย โดยใชในทางการศึกษาของสิงคโปรครั้งนี้เปนกรอบ
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การศึกษา เพื่อใหไดแนวทางการปรับปรุงระบบการผลิตและพัฒนาครูของไทยที่มีความเหมาะสมและ
เปนไปไดมากที่สุด
3) ระบบการผลิตและพัฒนาครูของไทย ควรจัดเปนระบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั้ง ประเทศ และใชกับ ครูในทุก สัง กัดรวมถึง ครูเ อกชนดวย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับ
คุณภาพครูใหใกลเคียงกัน
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