
 
 

ปฏิรูปคุรุศึกษาของประเทศไทย 
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หนา 6-7 

การวางแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสองกําลังเดินไป

ขางหนาดวยความรวมมือของทุกฝาย อนุกรรมการ

ปฏิรูปการศึกษาฯ หลายชุด และเจาหนาท่ีสนับสนุนตาง

เรงมือเพื่อใหงานสําเร็จลงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ

ปฏิรูปการศึกษาชุดใหญท่ีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ 

บุณยเกียรติ เปนรองประธาน) 

ผูใหญทานหนึ่งท่ีผมเคารพนับถือซ่ึงอยูในชุดอนุกรรมการ

คุรุศึกษาแหงชาติคือศาสตราจารยกิตติคุณสุมน อมร-
วิวัฒน ไดเสนอกรอบความคิดการปฏิรูประบบคุรุศึกษา

ของประเทศท่ีนาสนใจและมีคุณคายิ่ง 

ผมจึงขอนําเสนอดังนี ้

“เซอรไมเคิล บารเบอร ไดเสนอไวในการประชุม
ประจําปท่ี National College of School Leadership 

เร่ือง The Prospects for Global Education Reform 
(PGE) โดยสรุปไดวา สภาพแวดลอมของโลกในอนาคต

จะเปล่ียนแปลงไปอยางมากซ่ึงเปนผลจากหลายสาเหตุ 

เชน การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกอยางมาก เกิดการ

แยงชิงในการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนของ

กลุม ท้ังในระดับประเทศ และสังคมชุมชน เกิดสังคมท่ีมี

กลุมคนหลากหลายวัฒนธรรมอยูรวมกันเนื่องจากความ
สะดวกในการติดตอส่ือสาร รวมท้ังวิทยาการกาวหนา

โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีซ่ึงมีผลตอการดําเนินชีวิตใน

โลกปจจุบันท่ีเปล่ียนไปอยางมาก 

สภาพเชนนี้สงผลใหระบบโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

จําตองพรอมเตรียมใหเด็กสามารถเรียนรู และ

เตรียมพรอมรับและเผชิญกับความเปล่ียนแปลง สามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดปกติสุขตามสมควร 

ดังนั้น การจัดทําหลักสูตรสําหรับอนาคตจึงเปน

ส่ิงจําเปน โดยเซอรไมเคิล บารเบอร ไดนําเสนอ

หลักสูตรสําหรับอนาคตในรูปของสมการประกอบดวย

ตัวอักษร 4 ตัว คือ E (K+T+L) 

K (Knowledge) คือ ความรูท่ีเด็กจําเปนตองเรียนรู
สําหรับการดํารงชีวิตในอนาคต เชน ความสามารถใน
การอานและเขียนเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูตอไป 

ความรูเก่ียวกับประเทศของตนและประชาคมโลก 

L (Leadership) คือ ความสามารถในการเปนผูนํา 
โนมนาวจูงใจใหผูอ่ืนคลอยตามไดในทุกสถานการณไมวา

จะเปนในครอบครัว ช้ันเรียน หรือสถานท่ีทํางานก็ตาม 

E (Ethical Underpinning) คือ ความสามารถใน
การอยูรวมและมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนท่ีมีความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถตระหนักถึงความ

สวยงามของการไดอยูรวมกันในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงถือเปนพื้นฐานทางจริยธรรมท่ีสําคัญมากของการ

ดํารงชีวิตในโลกอนาคต 

ในเร่ืองยุทธศาสตรและมาตรการ คณะอนุกรรมการคุรุ
ศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการปฏิรูป

ระบบคุรุศึกษาของประเทศไว 3 ดาน คือ 

1) การผลิตและการใชครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา 

2) การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

3) และ การเสริมสรางความพรอมและความ

เขมแข็งของสถาบันผลิตครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ในแตละประเด็น

ไดกําหนดยุทธศาสตร มาตรการและแนวปฏิบัติ

เพื่อใหมีการขับเคล่ือนการนําสูการปฏิบัติไวดวย 

อยางไรก็ตาม มีสาระท่ีเปนประเด็นท่ีเปนจุด

เปล่ียนสําคัญ (Turning Point) ท่ีควรตอง

ดําเนินการใหเกิดการปฏิบัติจริงดังนี้ 

(ก) การคัดบุคลากรท่ีเหมาะสมเขามาเปนครู 
นอกเหนือจากการคัดสรรคนดี คนเกงเชนท่ีทํา
อยูในปจจุบัน การคัดบุคคลเขามาสูอาชีพครู

ตองพิจารณาถึงคุณลักษณะดาน “จิตวิญญาณ

ของความเปนครู” ดวย เพราะครูจะตองมีจิต

วิญญาณ ซ่ึงหมายถึงขวัญ คุณธรรม ความ

ตระหนักรูสํานึกวางานท่ีตนทํามีความสําคัญตอ

ชีวิตของเพื่อนมนุษย ไมเฉพาะแตนักเรียน
เทานั้น แตหมายถึงครอบครัว ชุมชน สังคม 



และประเทศชาติ ส่ิงสําคัญคือจะมีกระบวนการ

สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเหลานี้อยางเปน

รูปธรรมไดอยางไร 

(ข) กระบวนการสรางครูท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวยการผลิตครู ซ่ึงไดแก 

(1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนของสถาบันผลิตครู เพื่อใหไดครูดี 
ครูเกง และครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปน

ครู เปนส่ิงสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ือง

การปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีเหมาะสม

กับการเปนวิชาชีพช้ันสูงควรใช “วิทยากร

มืออาชีพ” รวมจัดกระบวนการพัฒนาใน

รูปแบบใหม นอกเหนือจากการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิไปบรรยายในอดีตมีการจัด

หอพักสําหรับนิสิต/นักศึกษาครู 

สุนทรียภาพ คุณธรรมและจิตวิญญาณของ

ความเปนครู 

(2) การพัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพ ขณะนี้มี

คณาจารยปริญญาเอกอยูในคณะครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรคอนขางมาก แตสวนใหญไมมี

การวิจัยตอหลังจบปริญญาเอก จึงเปนเหตุ

ใหคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มี

คณาจารยระดับรองศาสตราจารยถึงกวา

รอยละ 60 รวมท้ังคณาจารยปริญญาเอก

เหลานี้ตองการเวลาในการบมเพาะจิต
วิญญาณของความเปน "ครูของครู" ซ่ึงเปน

จิตสํานึกท่ีจะตองเรงดําเนินการอยางมาก 

ในเร่ืองการพัฒนาและฝกอบรมเม่ือสําเร็จ

การศึกษาและเขาสูอาชีพ (1) กําหนด

กระบวนการพัฒนาและฝกอบรมครูประจําท่ี

ชัดเจน เชน กําหนดวาครูทุกคนตองไดรับ

การพัฒนาในชวง 2 ปแรกของการทํางาน 

จากนั้นในชวงการทํางานปท่ี 3 เปนการ
เปดโอกาสใหครูเลือกเขารับการอบรม โดย

ตองผลักดันใหเกิดกองทุนพัฒนาครูและ

กองทุนสงเสริมครูฯ ตามหมวด 7 ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ อยาง

เรงดวน เพื่อเปนกลไกใหครูสามารถพัฒนา

ตนเองไดตามความสนใจและความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน และใชระบบ 

Outsourcing เพื่อเปดโอกาสใหสถาบัน/

บุคคลท่ีมีความรูความสามารถและความ

เช่ียวชาญจริงเปนผูจัดฝกอบรม โดยใหมี

หลักสูตรการฝกอบรมท่ีหลากหลาย 

เผยแพรตอสาธารณชน รวมท้ังมีโอกาสได

เรียนรูไดเห็นตัวอยางท่ีดีจากครูแหงชาติ

และครูตนแบบ เปนตน (2) กําหนด

กระบวนการดูแลครูประจําการท่ีสอนมา

นาน หรือครูท่ีใกลเกษียณอายุราชการ 
เพื่อใหยังคงมีความสุขจากการทํางานใน

อาชีพครู รวมท้ังกําหนดกฎระเบียบสําหรับ

ครูท่ีเกษียณอายุราชการไปแลว แตเปนผูมี

ความรู ความสามารถ และมีประสบการณ

สูงมาชวยสอนหรือเปนครูพี่เล้ียงสําหรับครู

ใหม  

(ค) การสรางความพรอมและความเขมแข็งของ
สถาบันผลิตครู โดยการสรางคลัสเตอรสถาบัน
คุรุศึกษา (Cluster Education Cluster : TEC) 

ตองคิดวิธีการสรางการมีสวนรวมและการระดม

พลังใหชัดเจนวาจะทําไดอยางไร 

(ง) การกําหนดงบประมาณในลักษณะของงบฯ

บริหารปกติ เชน การพัฒนาสถานศึกษายุคใหม

ใหเปนระบบเครือขายและสรางพันธมิตร อาจจะ
ทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 

เนื่องจากงานสรางการมีสวนรวมหรือการสราง

เครือขายเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดจริงตองคิด

เร่ืองแนวปฏิบัติอ่ืนๆท่ีเก่ียวของใหชัดเจน เชน 

ระบบประกันความปลอดภัยกรณีนํานักเรียน

ออกนอกโรงเรียน และคาตอบแทนสําหรับครู
ผูรับผิดชอบและวิทยากรพิเศษ ซ่ึงการ

ดําเนินงานเชนนี้ไมอาจเบิกจายไดจากงบฯ

ราชการปกติ รวมท้ังขาดความคลองตัวในการ

ทํางาน 

สรุปประเด็นท่ีเปนจุดเปล่ียนสําคัญท่ีตองดําเนินการอยาง

จริงจังในการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศมีดังนี้ 

1. ปรับปรุงแนวความคิดการคัดสรรบุคคลท่ี

เหมาะสมเขามาเปนครู โดยเพิ่มจุดเนน

คุณลักษณะดานจิตวิญญาณของความเปนครู 

นอกเหนือจากการเปนคนเกงและคนดี 
2. พัฒนาคุณภาพคณาจารยคณะครุศาสตร/

ศึกษาศาสตร ท้ังดานความรูวิชาการ และจิต

วิญญาณของความเปนครูของครู 

3. กําหนดวิธีการพัฒนาและฝกอบรมเพื่อการเปน

ครู เพื่อใหไดครูดี ครูเกง และครูท่ีมีจิตวิญญาณ

ของความเปนครูเขาสูระบบ รวมท้ังวิธีการใชครู 
ท้ังท่ีเปนครูประจําการ ครูประจําการท่ีใกลจะ



เกษียณอายุราชการ และครูท่ีเกษียณอายุ

ราชการไปแลว 

4. ปรับเปล่ียนรูปแบบการฝกอบรมท่ีเปดโอกาสให

ครูสามารถเลือกเขารับการอบรมไดตามความ

สนใจและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

5. เรงรัดใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูฯ และ
กองทุนสงเสริมครูฯ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ มาตรา 52 วรรค 2 
และมาตรา 55 วรรค 2 เพ่ือใหมีการ
ดําเนินงานไดบรรลุตามยุทธศาสตรและ

มาตรการท่ีกําหนดไว” 

ทานอาจารยสุมนเปนผูรูจริงในเร่ืองครูเพราะอยูในแวด
วงการศึกษาไทยมากวา 50 ป 

ผานการเปนอาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เขียนตําราและงานศึกษาวิจัยมากมาย 

ความเห็นของทานไดชวยขับเคล่ือนความคิดของ

คณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแหงชาติอยางสําคัญ 


