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“ครูไทย ในศตวรรษที่ 21”
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ “ครู” ยังคงเป็นผู้ที่มีความหมายและปัจจัยสำคัญมาก
ที่สุดในห้องเรียน และเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา แต่การที่ครูจะทำหน้าที่
ตอบสนองต่ อ ความเปลี ่ ย นแปลงดั ง กล่ า วอย่ า งสมบู ร ณ์ ไ ด้ จำเป็ น อย่ า งยิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งมี
กระบวนการ “ยกระดับคุณภาพครูไทย” เพื่อให้เป็น “ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” ได้อย่าง
แท้จริง ในเอกสาร “การยกระดับคุณภาพ ครูไทย ในศตวรรษที่ 21” เล่มนี้ นำเสนอ
รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ในหัวข้อ “การยกระดับครูไทยในศตวรรษที่ 21” ที่จัด
ทำโดย ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และผ่านการ
อ่านทบทวนและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงก่อนเผยแพร่จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน
อมรวิวัฒน์, ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.นพ.วิจารณ์พานิช และ อ.นคร ตังคะพิภพ
เนื้อหาในรายงานไม่เพียงประมวลคุณลักษณะของครูที่สังคมคาดหวัง แต่ยังที่นำเสนอ
ให้เห็นสภาพเงื่อนไขส่งผลต่อการยกระดับและพัฒนาครูของประเทศไทยอย่างรอบด้าน
ในส่วนแรก ได้นำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ที่สะท้อนภาพการกระจายและภาระงานของ
ครูในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง การสะท้อนผลการทำงานของครูผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน อันนำมาสู่การฉายให้เห็น “ช่องว่าง” ที่ทำให้เรื่องของการยกระดับและพัฒนาครู
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา
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ในส่วนต่อมาเป็นการทบทวนให้เห็นสภาพของ “วงจรของระบบครูในปัจจุบัน” ทั้งใน
มิติการผลิต การพัฒนา และการบริหารจัดการครู ก่อนจะขยายภาพไปสู่การทบทวน
ประสบการณ์ของนานาชาติว่า ได้มีการยกระดับและพัฒนาครูอย่างไร และถอดบทเรียน
จากประสบการณ์ที่ดี ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทำแล้วเกิดผลดีต่อการพัฒนาครู เพื่อนำมาเป็นข้อ
พิจารณาสำหรับประเทศไทย 
ท้ายสุด ใน “ภาคผนวก” ได้คุณลักษณะ “คราสอนดีแห่งศตวรรษที่ 21” จากนานา
ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาจาก 3 ทวีป ได้แก่ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ
ออสเตรเลีย เพื่อขยายวิสัยทัศน์ในการสร้างและยกระดับครูไทยให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็น ข้อเสนอการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรรษ
ที่ 21 ที่แสดงให้เห็นตั้งแต่หลักแนวคิดไปจนถึงแนวทาง รวมทั้ง เงื่อนไขที่ต้องคำนึงถึงในการ
แปลงข้อเสนอสู่การปฏิบัติ 
เพื่อยกระดับ “ครูไทยสู่ศตวรรษที่ 21” ให้ทำหน้าที่ “สร้างคน สร้างชาติ” ได้
อย่างสมสมัยและสมภาคภูมิ
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การยกระดับคุณภาพ

ครูไทยในศตวรรษที่ 21
ความนำ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารปัจจุบัน บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รวดเร็วและรุนแรง การศึกษายังคงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และการ
พัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ให้สามารถดำรงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้
อย่างยั่งยืน ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทั้งการศึกษา
ตลอดชีวติ การจัดระบบการศึกษาทีส่ นองตอบความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติ
มากเท่าไร หมายถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพียงนั้น
บุคคลสำคัญที่สุดใน กระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ก็คือ “ครู”
ครูยังคงเป็นผู้ที่มีความหมายและปัจจัยสำคัญมากที่สุดในห้องเรียน และเป็นผู้ที่มีความ
สำคัญต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู
(McKinsey, 2007; วรากรณ์ สามโกเศศ, 2553; ดิเรก พรสีมา, 2554) ครูเป็นปัจจัยสำคัญใน
ระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด จากการทดสอบระดับนานาชาติ
ประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูง จะมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่า
ขณะเดียวกันประเทศที่มีประชากรมีการศึกษาดีมีคุณภาพจะมีความเป็นประชาธิปไตยและ
เสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูงกว่า (Hanushek และ Rivkin, 2010) ทำอย่างไร ที่จะให้
ครูได้รบั การพัฒนาคุณภาพ มีศกั ยภาพ เป็น “ครูเพือ่ ศิษย์” อย่างสมบูรณ์ มีทกั ษะการเรียนรู้
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และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตของตนเอง ระหว่างเป็นครูเป็นการ
เรียนรู้ และมีศักดิ์ศรีสำหรับการเป็นครูเพื่อศิษย์และเพื่อการดำรงชีวิตของตนเอง (วิจารณ์
พานิช, 2551; 2557) มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในการทำงานที่ประกอบด้วย ความรู้
ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานที่เน้นทักษะมากกว่าความรู้ (กฤษณพงศ์ กีรติกร, 2557)
เปลีย่ นวิธกี ารสอนทีเ่ น้น “วิชาเป็นตัวตัง้ ”เป็น “เน้นชีวติ ผูเ้ รียนเป็นตัวตัง้ ” (ประเวศ วะสี, 2553)
หรือมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) อย่างจริงจัง มีการพัฒนาวิชาชีพ
เป็นทีย่ อมรับของสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) เป็นครูทม่ี คี า่ คือ เป็นครูทท่ี ำงานแต่ไม่ทำ
เงิน คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ค้นคว้าเพิ่มพูนปัญญา และเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณา
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2555)

สถานการณ์ครูไทยปัจจุบัน :
ความจำเป็นในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพครู
นับจากอดีตถึงปัจจุบัน สังคมไทยยังคงให้ความสำคัญต่อ “ครู” ว่าเป็นบุคคลที่จะ
ส่งเสริมและสรรค์สร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเมื่อสถานการณ์การเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนาและยกย่องเพื่อร่วมกันปกป้องและ
เสริมสร้างการเรียนรูข้ องเด็กหรือผูเ้ รียนให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมอันดีงาม
รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ (วรากรณ์ สามโกเศศ
และคณะ, 2553)
สำหรับครูในสถานศึกษาหรือครูในระบบปัจจุบัน เป็นครูกลุ่มหลักที่ยังคงมีบทบาท
สำคัญต่อการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน จากสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 25552556 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) มีครู/คณาจารย์ รวม 740,199 คน จำแนก
เป็น (1) ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย จำนวน 673,639 คน คิดเป็นร้อยละ 91
และ (2) คณาจารย์ระดับอุดมศึกษา จำนวน 66,650 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ปีการศึกษา 2555
ครู คณาจารย์ดังกล่าว รับผิดชอบผู้เรียนในระบบแต่ละระดับ ทั้งสิ้น 14,079,980 คน จำแนก
เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย จำนวน 12,322,197 คน คิดเป็นร้อยละ 87.51 และการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 1,757,783 คน คิดเป็นร้อยละ 12.49 อัตราส่วนนักเรียน/
นักศึกษาต่อครู สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย คิดเป็น 18.3:1 และ สำหรับระดับ
อุดมศึกษา คิดเป็น 26.41: 1 
อาจกล่าวได้ว่า อัตราส่วนนักเรียนต่อครู โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัยโดยภาพรวมยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ ก.ค.ศ. ที่กำหนดไว้คือ 25:1 ที่น่าจะ
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เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนนักเรียนต่อครูดังกล่าว
ก็ ไม่สามารถสะท้อนความหลากหลายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวที่มีพื้นที่
แตกต่างกันทั้งในเมือง ชนบท และชายแดน ที่ยังคงมีครูเกินเกณฑ์ในบางพื้นที่ และไม่ครบ
ตามเกณฑ์ในหลายพื้นที่ รวมทั้ง การขาดแคลนครูเชิงคุณภาพตามสาระวิชา เช่น ภาษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บางแห่งไม่มีครูสอนเฉพาะวิชา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551; สำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา, 2552; สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2554) ขณะเดียวกัน การขาดแคลนครูเชิงปริมาณใน
อนาคตจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อครูจะเกษียณในรอบห้าปีข้างหน้า (2556-2560) ถึง
97,254 คน มีจำนวนระหว่างปีละ 10,932 คน - 25,431 คน (สำนักงาน ก.ค.ศ., 2556) หาก
ไม่เตรียมการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพก็จะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้ง คณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย
และนโยบายกำลั ง คนภาครั ฐ (คปร.) ได้ กำหนดให้มีการคืนอัตราเกษียณให้กระทรวง
ศึกษาธิการ ไว้เพียงปี 2556 หลังจากนั้น จะคืนให้เพียงร้อยละ 20 ซึ่งจะได้คืนเพียง 20,000
อัตราเท่านั้น จึงนับเป็นวิกฤติการณ์และความท้าทายต่อระบบครูและระบบการศึกษาที่
น่าห่วงใยยิ่ง

การยกระดับและการพัฒนาครูปัจจุบัน
ด้วยภารกิจและความรับผิดชอบต่อคุณภาพของนักเรียน/นักศึกษาดังกล่าว หากจะ
พิจารณาถึงวงจรของระบบครูปัจจุบัน ที่ประกอบไปด้วย การผลิต การพัฒนา และการใช้ครู
พบว่า
1. การผลิตครู มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูโดยคุรุสภา และมีสถาบันผลิตครูใน
ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
คณะสงฆ์ ถึง 77 แห่ง ปี 2553 ทุกชั้นปี จำนวน 123,070 คน สำเร็จการศึกษา 15,466 คน
คิดเป็น ร้อยละ 12.56 และเข้าใหม่ 47,436 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.54 พบว่า คุณลักษณะครู
ที่ต้องการควรเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้ มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ ผู้อำนวยความสะดวก นวัตกร ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ตามทัน
เทคโนโลยี มีคณ
ุ ธรรม มีความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย รูแ้ ละเข้าใจอัตลักษณ์ของความเป็น
พลเมืองและพลโลก สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน
การผลิตครูจึงต้องการการออกแบบที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 บน
พืน้ ฐานความเป็นไทย ทีต่ อ้ งรณรงค์และคัดเลือกให้คนเก่งคนดีมาเป็นครูควบคูก่ บั การจัดระบบ
การตอบแทนที่เหมาะสมและศักดิ์ศรีของครูมืออาชีพ ที่ควรปฏิรูประบบการผลิตครูของ
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและความรู้
พลิกรูปแบบของการผลิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
2. การพัฒนา การพัฒนาครูเป็นหน้าที่ของต้นสังกัด และมีองค์กรกลางด้านนโยบาย
และส่งเสริมการพัฒนาครู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา: สคบศ.)
ทีย่ งั คงต้องการการกระจายการพัฒนาไปทีส่ ถานศึกษาโดยตรง ตามความต้องการการพัฒนา
ที่แท้จริงของครู ความเสมอภาคในโอกาสได้รับการพัฒนาระหว่างครูในเมืองและครูในชนบท
ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่และครูในโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะนวัตกรรม
การพัฒนาที่หลากหลายที่ให้ความสำคัญว่าครูคือผู้เรียนที่ต้องแสวงหาและได้รับการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อศิษย์ที่มีคุณภาพ 
3. การใช้ครู มีองค์กรบริหารจัดการครูโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) องค์กรวิชาชีพครูโดยคุรุสภา ทำหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู พบว่า ต้องการครูที่สอดคล้องกับความขาดแคลนเชิงปริมาณและคุณภาพและ
สามารถกำหนดความต้องการได้เอง โดยเฉพาะครูประจำสาระวิชา ครูวิชาเอก การสร้าง
แรงจูงใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา
วิชาชีพครูทส่ี อดคล้องกับสภาพจริง การรักษาและปกป้องสิทธิครู รวมทัง้ การประเมินครูเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะตามสภาพจริงและผลที่เกิดกับผู้เรียนที่ผูกกับความรู้ความสามารถของครู
ควรควบคุมมาตรฐานครู ควรปฏิรูประบบการสอนของครูที่เน้นการคิดวิเคราะห์และมี
วิจารณญาณของผู้เรียน การประเมินครูแบบค่าสัมพัทธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อความเปลี่ยน
แปลงสุทธิที่เกิดกับปัจจัย (net gain) รวมทั้งภาวะผู้นำของผู้บริหาร และธรรมาภิบาล
สรุปได้ว่า การผลิต การพัฒนาและการใช้ครู ล้วนต้องการการปรับปรุงและพัฒนาที่
นำไปสู่การยกระดับครูเพื่อคุณภาพของผู้เรียนทั้งสิ้น แม้ว่า ปัจจุบันจะมีข้อเสนอนโยบายการ
พัฒนาครูจากองค์กรนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วอย่างต่อเนือ่ งก็ตาม แต่กย็ งั ต้องการการเติมเต็ม
ในระบบและนำไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการผลิต การพัฒนา
และการใช้ครูในโอกาสต่อไป

การยกระดับและพัฒนาครูของต่างประเทศ :
บทเรียนที่สามารถประยุกต์ ใช้
จากการศึกษาการยกระดับและพัฒนาครูของต่างประเทศในทวีปต่างๆ เช่น ฟินแลนด์
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญีป่ นุ่ จีน (เซีย่ งไฮ้) พบว่า
แต่ละประเทศต่างมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของประเทศ
ความต้องการของแรงงานและตอบสนองต่อโลกสมัยใหม่ แนวคิดการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
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และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนั้น ยังพบว่า แม้ว่าแต่ละประเทศจะมุ่งสู่
การแข่งขันในระดับนานาชาติ พัฒนาครูให้มีความเป็นสากลก็ตาม แต่ประเทศเหล่านั้น
ต่างล้วนพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่นที่คำนึงถึงเอกลักษณ์และความเป็นชาติของ
ตนเองอีกด้วย
จากการศึกษาผลการศึกษา/วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูของต่างประเทศ พบประเด็น
สำคัญเกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาครูของต่างประเทศโดยภาพรวม ดังนี้
1. การผลิตครู ให้ความสำคัญว่า ครูเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพการ
เรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ที่มีความ
รอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เป็นผู้ที่มีนวัตกรรม
การสอนเพื่อให้นักเรียนได้ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนใน
การเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21 (OECD, 2012) รักในอาชีพ มีชีวิตเรียบง่าย
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีการกำหนดสมรรถนะของครูโดยภาพรวมประกอบด้วย
1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา 2) การสื่อสารและการใช้ภาษา 3) การพัฒนาหลักสูตร 4) การ
จัดการเรียนรู้ 5) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6) การบริหารจัดการชั้นเรียน
7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 8) การวัดและประเมินผล
9) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 10) จิตวิทยาสำหรับครู 11) การสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 12) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผู้นำและการทำงาน
เป็นทีม 14) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน (พิมพันธ์
เดชะคุปต์และพรทิพย์ แข็งขัน, 2555) มีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดยการใช้ระบบ
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันผลิตครู คัดคนเก่งระดับหัวกะทิให้มาเป็นครูโดยกำหนด
กลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน และเข้าเป็นครู 
2. การพัฒนาครู ให้ความสำคัญและเชื่อว่า ครูเป็นผู้เรียน ที่ต้องเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง และรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีกฎหมาย/
นโยบายว่า ครูทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานและพัฒนาตนเองทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีละ 100 ชั่วโมง ครูบรรจุใหม่ต้องผ่าน
การอบรมตามโปรแกรมการอบรมเพื่อฝึกหัดการสอนและได้รับเงินเดือนสูงระหว่างการอบรม
ต้องพัฒนาตนเองภายใต้กำกับดูแลของศึกษานิเทศก์และผูบ้ ริหาร และต้องผ่านการทดลองงาน
1 ปี ครูเก่าอายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ต้องเข้ารับการพัฒนาด้วย โดยมีองค์กรทำหน้าที่ด้าน
พัฒนาครูเป็นการเฉพาะ มีคูปองการพัฒนาให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามความต้องการ
ในแต่ละปีจากมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐ มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีระบบ
พี่เลี้ยง/ครูต้นแบบ (master teachers) เพื่อช่วยครู มีระบบการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการ
ทำงานของครูในชัน้ เรียน การเรียนรูแ้ ละพัฒนาจากเพือ่ นครู และการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียน
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เป็นฐาน นอกจากนัน้ มีการสร้างครูจติ อาสา ช่วยสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนของครู
โดยเน้นการสอนของครูให้นอ้ ยลงและให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละนำปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองมากขึ้น 
3. การใช้ครู มีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของครูที่ผูกติดกับคุณภาพทางการ
ศึกษาและผู้เรียน ครูทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กำหนดให้ครูประถมศึกษา
อย่างน้อยต้องจบปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษาต้องจบสูงกว่าปริญญาตรีและมีความ
เชี่ยวชาญอย่างน้อยหนึ่งวิชาในระดับที่สอน และต้องมีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาทั่วไป
และความรู้เฉพาะสำหรับวิชาชีพครู จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น หลักและเทคนิคการสอน และ
ประวัติศาสตร์ พื้นฐานการศึกษา เวลาสอนวันละเพียง 4 ชั่วโมงและมีเวลาเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง มีการจูงใจและการยกย่องอาชีพครู ว่าเป็นวิชาชีพชัน้ สูงเทียบเท่า
อาชีพสำคัญๆ การได้รับการยอมรับ เชื่อถือ ไว้วางใจในระดับแนวหน้าของประเทศ และมี
เงินเดือนสูงระดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบอาชีพอื่นเช่น แพทย์ นักกฎหมาย 
การยกระดับและการพัฒนาครูของต่างประเทศดังกล่าว เป็นบทเรียนหนึ่งที่สามารถนำ
ไปประยุกต์และบูรณาการเพื่อการยกระดับคุณภาพครูทั้งในด้านการผลิต การพัฒนา และ
การใช้ครู เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ทีส่ อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ภายใต้
บริบทสังคมไทยต่อไป

ข้อเสนอการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพครูไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติ
ได้จริง เป็นครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพ สมควรกำหนดคุณลักษณะครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ภายใต้แนวคิด หลักการ
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง ดังนี้
คุณลักษณะครูที่มีคุณภาพ คือ (1) เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้
(2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ (3) มีทักษะการสื่อสาร (4) อำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (5) ตื่นรู้ ทันสมัยทันเหตุการณ์ (6) ตามทัน
เทคโนโลยีและข่าวสาร ความก้าวหน้าทางวิทยาการและความรู้ (7) สร้างแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน (8) ใฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (9) เป็นแบบอย่างทาง
คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม (10) รู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นชนชาติไทยที่หลาก
หลาย (11) ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (12) ยอมรับและเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง (13) มีความพร้อมและปรับปรนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคม
อาเซียน
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แนวคิด
ครูเป็นบุคคลสำคัญทีส่ ดุ ในกระบวนการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั การยกระดับคุณภาพทัง้ ระบบ
และต่อเนื่องทั้งด้านการผลิต การพัฒนา และการใช้ครู อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ประชาชนและการพัฒนาประเทศในที่สุด

หลักการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

วิสัยทัศน์
ยกระดับครูไทยให้มีความรอบรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม

เป้าประสงค์
เพื่อให้ครูไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นครูแนวใหม่เพื่อศิษย์ที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
เพือ่ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพ แนวคิด หลักการ วิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์
จึงควรกำหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย มาตรการ แนวทางและผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับ
ที่
มาตรการ
1 จัดระบบการออก
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
เงินเดือน
และวิทยฐานะ

แนวทาง
1.1 จัดให้มีการสอบเพื่อรับและต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแทนการได้รับแบบอัตโนมัติ
1.2 กำหนดให้ครูทุกคนต้องพัฒนาตนเองทุกปี      
ผลการพัฒนาครูเชื่อมโยงกับผลงาน วิทยฐานะ
และการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.3 พัฒนาระบบเงินเดือน การตอบแทนครูที่เหมาะสม
ยึดโยงกับผลงานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ตามสภาพจริง
1.4 ประเมินผลการทำงานของครูด้วยวิธีการประเมิน
แบบค่าสัมพัทธ์ (relative) ที่คำนึงถึงความต่าง
ระหว่างผลผลิตกับปัจจัย (net gain)
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ผู้รับผิดชอบ
คุรุสภา/คณะ
กรรมการ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)/ต้น
สังกัด เช่น สพฐ.
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
เอกชน

ที่
มาตรการ
แนวทาง
ผู้รับผิดชอบ
2 จูงใจให้คนเก่ง
พัฒนาระบบการจูงใจให้คนเก่งมาเรียนครูและจัดสรร คุรุสภา/สกอ./
คนดีเข้าสู่อาชีพครู ตำแหน่งที่เหมาะสมรองรับเมื่อจบการศึกษา
สถาบันผลิตครู
โดยคัดสรรจากผู้มีผลการเรียนระดับสูงสุดเข้าเรียนครู และต้นสังกัด
3 ยกย่องและเชิดชู
เกียรติครูที่มี
ผลงานดีเด่น
คุณธรรมและ
จรรยาบรรณ

ปรับระบบการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงาน
ดีเด่นด้วยระบบแมวมอง แทนการเสนอตนเองของครู
และมีสวัสดิการตอบแทนต่อเนื่อง

คุรุสภา/ต้นสังกัด
ผู้บริหาร
สถานศึกษา/
หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตครูให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่
มาตรการ
แนวทาง
ผู้รับผิดชอบ
1 ปฏิรูปการ
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใหม่ สถาบันผลิตครู
ครุศาสตร์/ศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
ศาสตร์ให้ทันสมัย 1.2 พลิก/พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนของครูให้เป็น
กับวิทยาการการ
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
เรียนรู้
1.3 จัดระบบการฝึกสอน และการนิเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
1.4 สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
วิวัฒนาการทางความรู้และเทคโนโลยี
1.5 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการสร้างองค์ความรู้ใหม่  
2 ลดการผลิตครูเชิง
ปริมาณและผลิต
ครูสาขาขาดแคลน
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถานศึกษา

วางแผน ลด และดำเนินการตามแผนการผลิตครูที่
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะสาขาขาดแคลน
อย่างมีประสิทธิภาพ

สกอ./ สถาบัน
ผลิตครู ร่วมกับ
ต้นสังกัด
สถานศึกษาผู้ใช้
ครู เช่น สพฐ.
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ที่
มาตรการ
1 ปฏิรูปวิธีการ
พัฒนาครู
ให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21

แนวทาง
1.1 ลด/ยกเลิกวิธีการพัฒนาที่เน้นการอบรม เป็นการ
พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของครูที่โรงเรียน เช่น จัดระบบ
การจัดการความรู้ภายในสถานศึกษา จัดตั้งชุมชน
แห่งการเรียนรู้ จัดตัง้ คลินกิ ครูเพือ่ การเรียนรู้     
จัดระบบครูพี่เลี้ยง เพื่อนช่วยเพื่อน การนิเทศ
ภายใน เป็นต้น
1.2 นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนา โดย พัฒนา
ระบบออนไลน์เพื่อการพัฒนาครู จัดตั้งคลัง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาให้ครูสามารถใช้บริการ
เพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและคล่องตัว
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง
เช่น การเข้าประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ ดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
รับการนิเทศ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
งานจนเกิดความชำนาญ 
1.4 สร้างเครือข่ายการพัฒนา ทั้งในและนอกสถาน
ศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เครือข่าย
เสมือนจริง (ออนไลน์) เครือข่ายครูเฉพาะสาขา
วิชา เครือข่ายครูสอนดี เครือข่ายครู 
1.5 พัฒนาครูแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในพื้นที่     
ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันผลิตครู/
เขตพื้นที่การ
ศึกษา/องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ผู้บริหาร
สถานศึกษา
สพฐ. /องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
สถานศึกษา

2 ส่งเสริมความรู้และ 2.1 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการเรียน
การพัฒนาครูตาม
การสอนของครูให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
ความต้องการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดให้มีคูปองการพัฒนาประจำปี จัดสรรให้ครู
แต่ละบุคคลตามความต้องการเฉพาะ ให้ครูทุกคน
ต้องได้รับการพัฒนาและนำเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลงาน

สำนัก
งบประมาณ/
ต้นสังกัด
สำนักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา/
คุรุสภา/สถาบัน
ผลิตครู/
ต้นสังกัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ครู
ที่
มาตรการ
แนวทาง
ผู้รับผิดชอบ
1 เตรียมครูและ
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่และทำความเข้าใจใน ต้นสังกัด/
สนับสนุนการสอน
ปรัชญา จุดมุ่งหมาย หลักสูตรและวิธีการเรียน ผู้บริหารสถาน
ของครูให้มี
การสอน จิตวิญญาณและความเป็นครูที่ดี
ศึกษา
ประสิทธิภาพ
1.2 กำหนดจำนวนนักเรียนต่อครูให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเรียนการสอน
1.3 พัฒนาและจัดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหา        
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
2 ปฏิรูปห้องเรียน

2.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูให้เป็นผู้จัด
ต้นสังกัด/
ผู้บริหาร
กระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบดั้งเดิม 
2.2 จัดระบบเครือข่ายและนิเทศการสอนภายใน  
สถานศึกษา
สถานศึกษา (ห้องเรียน) ให้มีประสิทธิภาพ
2.3 จัดให้มีครูต้นแบบ (master teachers) เพื่อเป็น    
พี่เลี้ยงและช่วยเหลือทางวิชาการ/การจัด      
การเรียนรู้ของครู

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาสิทธิครู
ที่
มาตรการ
แนวทาง
1 เสริมสร้างสิทธิครู จัดตั้งและพัฒนากองทุนพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสิทธิในการได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบ
สำนัก
งบประมาณ/
กระทรวง
ศึกษาธิการ/
คุรุสภา

2 รักษาและปกป้อง จัดตั้งองค์กรเพื่อรักษา สนับสนุนและปกป้องสิทธิครู
สิทธิครู
เมื่อเผชิญกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ภาวะวิกฤติ หรือภยันตรายที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจของครู

คุรุสภา/ต้นสังกัด
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ปรากฏดังแผนภาพต่อไปนี้ 
แนวคิด

หลักการ

วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1
การสร้างมาตรฐาน
วิชาชีพครูให้เป็นที่
ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ 2
การผลิตครูให้ได้
มาตราฐานเพื่อ
รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาครูให้เกิด
ทักษะการจัดการ
เรียนรู้เพื่อทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21

ครูคุณภาพ

ผู้เรียน ประชาชน ประเทศ
คุณภาพ คุณภาพ พัฒนา

ยุทธศาสตร์ 4
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การใช้ครู
ยุทธศาสตร์ 5
การส่งเสริม
และพัฒนาสิทธิครู

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
เพื่อเป็นการตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วน เห็นสมควรเลือกดำเนินการตามข้อเสนอ
ข้างต้นก่อนโดยการปฏิรูปห้องเรียน พัฒนาและการประเมินครู ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูให้เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แทนการสอนแบบ
ดั้งเดิม 
2. ปรับระบบการพัฒนาครูเป็นการพัฒนาทีส่ ถานศึกษา อย่างเป็นองค์รวมทัง้ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ การพัฒนาและจัดให้มีครูต้นแบบ เพื่อเป็น
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พี่เลี้ยงและช่วยเหลือทางวิชาการ/การจัดการเรียนรู้ของครู และจัดระบบเครือข่ายและนิเทศ
การสอนภายในสถานศึกษา (ห้องเรียน) ให้มีประสิทธิภาพ
3. ปรับระบบการประเมินผลการทำงานของครูด้วยวิธีการประเมินแบบค่าสัมพัทธ์
(relative) ที่คำนึงถึงความต่างระหว่างผลผลิตกับปัจจัย (net gain) เพื่อการบริหารจัดการและ
นำผลไปเป็นส่วนหนึ่งในการเลื่อนวิทยฐานะ เงินเดือน การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการนำไปสู่การปฏิบัติ
1. การกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้สมบูรณ์ ทัง้ การบริหารจัดการและนวัตกรรม
การศึกษาโดยกระจายให้พื้นที่จัดการศึกษาเอง ให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
มากขึน้ รวมทัง้ การมอบอำนาจให้สถานศึกษาระดับสูงกว่า (สถาบันอุดมศึกษา) มีหน้าทีด่ แู ล
ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษาระดับต่ำกว่า (สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. องค์กรต้นสังกัดและองค์กรส่งเสริมและพัฒนาครู เพิม่ ศักยภาพให้โรงเรียนสามารถ
ส่งเสริมและบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
3. องค์กรระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง/ต้นสังกัดส่วนกลาง ลดการสั่งการและกระจายการ
พัฒนาครูให้เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
สถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมที่ผ่านการประเมิน แล้วแต่กรณี
โดยเพิม่ บทบาทการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมต้นแบบ และการติดตามประเมินผล
เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูให้มากขึ้น 
4. องค์กรต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาโดยกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารและครู เชื่อมั่นและตระหนักในความสำคัญของครูที่ต้องมีการพัฒนา และดำเนิน
การตามมาตรการและแนวทางในความรับผิดชอบที่เสนออย่างจริงจัง 
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ครูไทยในศตวรรษที
่
21
(ตัวอย่างครูต่างประเทศ)
สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะ 10 ประการของครูสอนดี (Great Teachers) ของสหรัฐอเมริกา
1. การใส่ใจด้านการสอนและการดูแลนักเรียน
2. มีการวางเป้าหมายและจุดประสงค์การสอนในแต่ละครั้งอย่างชัดเจนและดำเนิน
การให้บรรลุผลตามที่ได้วางไว้
3. มีทักษะการจัดการเชิงบวกในห้องเรียน 
4. มีทักษะการจัดการห้องเรียนที่ดี 
5. การสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
6. มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง
7. มีความรู้ด้านหลักสูตรและมาตรฐาน 
8. มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
9. รักเด็กและรักการสอน
10. มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อนักเรียนสูง
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สิงคโปร์
สำนักงานพัฒนาการศึกษาครูของสิงคโปร์ (Office of Teacher Education, National
Institute of Education Singapore) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาให้แก่ทั้งครูและ
ผู้อำนวยการโรงเรียนของสิงคโปร์ และเป็นผู้พัฒนากรอบคุณลักษณะของครูสิงคโปร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์
การพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 สิงคโปร์เน้นการเตรียมและพัฒนา
ครูใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) เจตคติและค่านิยม 2) ทักษะ และ 3) ความรู้
เจตคติและค่านิยม 3 ด้าน
1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ลักษณะของครู
3. การช่วยเหลือบุคลากรใน
• มีมาตรฐานสูงในการทำงาน
วิชาอาชีพและต่อชุมชน
ของการเรียนรู้
• ความเห็นอกเห็นใจ
• ความรักในธรรมชาติ
• ทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน
• ความเชื่อมั่นที่เด็กทุกคน • รักการเรียนรู้
• การพัฒนาตนเองผ่าน
สามารถเรียนรู้ได้
• พัฒนาตนเองต่อเนื่อง
การลงมือปฏิบัติและ
• มีความปรารถนาอันแรงกล้า
ระบบพี่เลี้ยง
• ความเชื่อมั่นในการ
• รู้จักปรับตัวและมีความยืดหยุ่น • ความรับผิดชอบต่อสังคม
พัฒนาเด็กอย่างเต็ม
ศักยภาพ
• มีศีลธรรม
• ความเอื้ออาทร 
• การเห็นคุณค่าของความ • ความเป็นมืออาชีพ
แตกต่างหลากหลาย
10 ทักษะ

10 ความรู้

• ทักษะการสะท้อนและการคิด
• ทักษะด้านการเรียนการสอน
• ทักษะด้านการจัดการคน
• ทักษะด้านการบริหารจัดการตนเอง
• ทักษะด้านการจัดการและการบริหาร
• ทักษะด้านการสื่อสาร
• ทักษะด้านการประสานงาน
• ทักษะด้านเทคโนโลยี
• ทักษะด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
• ทักษะด้านอารมณ์และสังคม

• ตนเอง
• นักเรียน
• ชุมชน
• เนื้อหาวิชาที่สอน
• วิธีการเรียนการสอน
• นโยบายและพื้นฐานด้านการศึกษา
• ความรู้พหุวัฒนธรรม
• ความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงไปของโลก
• ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
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ออสเตรเลีย
คุ ณ ลั ก ษณะ 11 ประการของครู ส อนดี (Good Teachers) ของรั ฐ บาล
ควีนสแลนด์ ออสเตรเลีย
1. มีทักษะในการอธิบาย
2. รักการพบปะผู้คน 
3. มีความกระตือรือร้น
4. มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
5. มีความเป็นผู้จัดการ โดยเฉพาะด้านเวลา
6. มีทักษะการทำงานเป็นทีมและความคิดริเริ่ม
7. สามารถรับความกดดันได้ดี 
8. มีความอดทนและอารมณ์ขัน
9. รักความยุติธรรม
10. สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

แหล่งที่มาของข้อมูล
1. Office of Teacher Education, National Institute of Education Singapore. 2557. Attributes of a
21st Century Teaching Professional: A Compass for 21st Century Teacher Education.
[ออนไลน์] แหล่งที่มา :https://www.nie.edu.sg/office-teacher-education
2. Teaching.org. 2557.Top 10 Qualities of a Great Teacher.
[ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://teaching.org/resources/top-10-qualities-of-a-great-teacher
3. Department of Education, Training and Employment, Queensland Government .2557.Quality
of a Good Teacher.
[ออนไลน์] แหล่งทีม่ า : http://education.qld.gov.au/hr/recruitment/teaching/qualities-good-teacher.html
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สรุปแนวทาง
การยกระดับคุณภาพครู
ที่สอดคล้องกับ “Spec ครูไทย
ในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ดำเนินการสัมมนา ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และ ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี

การยกระดับคุณภาพของครูที่สอดคล้องกับ “Spec ครูไทยในศตวรรษที่ 21” เป็น
แนวคิดที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะพัฒนาครูไปในทิศทางใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนั ทีต่ อ้ งเข้ากับยุคและสมัยดังนัน้ จะต้องมีการพัฒนาครูในหลากหลายประเด็นดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาครูต้นแบบ หรือ การสร้างระบบครู Coach ให้ครูเพื่อเป็นแนวทางในการ
ทำงานระหว่างครูผมู้ ปี ระสบการณ์กบั เพือ่ นครูในการแก้ ปัญหาการเรียนรูข้ องเด็กเป็นรายกลุม่
หรื อ รายบุ ค คล ตลอดจนการมี ร ะบบพี ่ เ ลี ้ ย งและการให้ ค ำปรึ ก ษาหารื อ (Coaching &
Mentoring) กับครูทย่ี งั ขาดประสบการณ์ มีการสร้างเครือข่าย ทีส่ ามารถประสานความร่วมมือ
ระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ รวมทั้งมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่
เข้มแข็งทางวิชาชีพ
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2. การผสมผสานกระบวนการวัดผลเข้ากับกระบวนการสอนให้ยืดหยุ่นหลากหลาย
ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ มีการสร้างแหล่งการเรียนรูห้ ลากหลาย โดยมีการบรูณาการสิง่ ต่างๆ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดที่ตกผลึก ตลอดจนมีทักษะในการ
นำเสนอผลงานได้เพื่อให้เกิดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ (Thinking Classroom)
3. การจัดการความรูของครูจะต้องมีระบบ แบบแผนที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง
เปรียบเสมือนการจัดการเรียนการสอน ที่ครูจะต้องสามารถปรับบทบาทของตนเองได้
หลากหลายเพื่อให้เข้ากับบริบทของเหตุการณ์นั้น โดยจะต้องมีความ อดทนต่อ ผู้บังคับ
บัญชา ต่อเพื่อนครูด้วยกัน และสุดท้ายผู้เรียนที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนว่าอยู่ใน
ลักษณะแบบใด พยามที่จะปรับตัวครูก่อนที่จะปรับเด็กเข้าหาครูเป็นเรื่องยากที่จะประสบ
ความสำเร็จได้ทำให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนขาดตอนได้ 
4. ปรับโฉมหน้าขององค์กรโดยที่ครูจะต้องทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย และหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตครูจะต้องมีการทบทวนบทบาทของตนใน
ด้านกระบวนการใดที่มีปัญหาต้องดำเนินการแก้ไขที่จุดของปัญหาไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุโดย
เน้นครูให้เป็น (Teacher Learner) ให้มาก
5. การสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเกิดพลังที่จะพัฒนาตนเอง หรือปรับปรุงกระบวนทัศน์
ของตนเองให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยเน้นกระบวนการ PLC ให้มากขึ้น 
สรุป การยกระดับคุณภาพครูที่สอดคล้องกับ “Spec ครูไทยในศตวรรษที่ 21” นั้นเน้น
ที่ระบบการผลิตครู การพัฒนาครู และกลไกที่จะขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรมต่อไป
ดังแผนภาพต่อไปนี้

การผลิตครู

• การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่
21
• การคัดสรรครู
• การสร้างทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
• ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
เรียนการสอนและการ
จัดการเรียนรู้

การพัฒนาครู

• การจำแนกครูเก่า ครูใหม่
• พัฒนาครูให้สอดคล้องกัน
โดยใช้ระบบCoahing
• สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
• พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่แปลกใหม

กลไกในการพัฒนา

• การสร้างเครือข่ายองค์กร
วิชาชีพ
• การระดมทรัพยาต่างๆ เพื่อการ
พัฒนา
• การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรี่ยนรู้
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
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10 “ครูสอนดี”
ที่รักการพัฒนาตนเอง

1. ครูสะเทื้อน นาคเมือง

ครูนอกระบบ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ความน่าสนใจของครูสะเทื้อนก็คือ ครูสะเทื้อนเป็นครูนอกระบบที่ไม่ได้ค่าตอบแทน
และไม่มีสวัสดิการเหมือนที่ครูในระบบได้รับ แต่ครูสะเทื้อนก็ยินดีสอนลิเกและดูแลเด็ก
ด้อยโอกาสต่อเนื่องมาถึง 10 ปีแล้ว 
นอกจากจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนแล้ว ครูสะเทือ้ นยังต้องดูแลเรือ่ งอาหารของนักเรียนทีม่ า
เรียนในวันเสาร์อาทิตย์หรือแม้แต่วนั หยุดอืน่ ๆ อีกทัง้ ชุดลิเกซึง่ ครูสะเทือ้ นเล่าว่าราคาแพงมาก
แต่ก็ต้องจัดหาให้เด็กทุกคนได้สวมใส่ เพราะนั่นคือความภาคภูมิใจและความมั่นใจของ
นักเรียนขณะแสดงลิเกอยูบ่ นเวที โดยครูสะเทือ้ นมีรายได้เพียงทางเดียวจากการทำข้าวต้มมัด
เร่ขายเท่านั้น
การดูแลนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่มีครอบครัวที่แตกแยกไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ครูสะเทื้อนต้อง
ทำความเข้าใจและยอมรับเด็กเหล่านั้น ก่อนที่จะสอนหรือให้คำแนะนำ ซึ่งครูสะเทื้อนก็
ยอมรับว่า การดูแลเด็กด้อยโอกาสทำให้ครูได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็ก
แต่ละคน รวมทั้งพยายามหาทางออกให้กับเด็กแต่ละคน เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป
ครูสะเทื้อน ครูสอนลิเกที่ใช้ศิลปะการแสดงลิเกเป็นสื่อสร้างคน ทำหน้าที่ของตัวเอง
อย่างเต็มที่ด้วยความศรัทธาว่าเด็กทุกคนสามารถเติบโตเป็นคนดีได้หากผู้ใหญ่ให้โอกาสแก่
พวกเขา ครูจงึ อาสาทีจ่ ะทำงานนีเ้ อง ด้วยความเสียสละและการทำหน้าทีอ่ ย่างมัน่ คงไม่ยอ่ ท้อ
ทั้งนี้ ครูสะเทื้อนยังเป็นผู้ใฝ่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตามโอกาสที่อำนวยให้ เห็นได้จากการที่
ครูสะเทื้อนได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากทุนทำโครงการของ สสค. (ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
ของตัวเอง) นำไปจ้างครูสอนดนตรีไทยให้มาสอนเด็กๆ ในโครงการเล่นดนตรีไทย ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนเครื่องดนตรีทั้งชุดจากผู้ทรงคุณวุฒิของ สสค. เพื่อให้ คณะลิเกเด็กคลองขลุง
บำรุงศิลป์ มีวงดนตรีประกอบการแสดงลิเกของตัวเอง ไม่ตอ้ งจ้างวงดนตรีเหมือนทีเ่ คยเป็นมา
และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้นด้วย
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2. ครูเสาวภา เพียรจริง

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

ความน่าสนใจของครูเสาวภา คือ มีความเพียรพยายามที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยความภาคภูมิใจ
ที่สามารถทำงานหารายได้ได้ แม้จะเป็นผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาก็ตาม เพื่อการพึ่งตัวเอง
ที่ไม่ต้องเป็นภาระของสังคมหรือผู้ปกครอง
ครูเสาวภาได้เริ่มต้นการทำงานครั้งนี้ จากสิ่งที่ตัวเองถนัด คือ งานประดิษฐ์ ซึ่ง
สามารถจำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมนักเรียนให้
สามารถทำงานด้านการบริการ เช่น การชงเครื่องดื่มและการนวดผ่อนคลาย เพื่อหารายได้
จากนักท่องเที่ยว ทำให้ครูเสาวภาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไปพร้อมๆ กับนักเรียนด้วย
และเมื่อทางโรงเรียนได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายจนได้ร้านค้าหน้าวัดร่องขุ่นและร้านค้า
ในปั๊มแก๊สให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน และสร้างรายได้ให้กับนักเรียน บทบาท
ของครูเสาวภาก็มีเพิ่มขึ้น ทั้งการเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน,
คณะครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ, นักเรียน, ผู้ปกครอง และยังต้องบริหารจัดการร้านค้า
ถึง 2 ร้านด้วยกัน รวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักเรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาด
ทัง้ หมดนี้ ครูเสาวภาต้องปรับตัวจากการเป็นครูทเ่ี พียงแต่สอนนักเรียนให้ทำงานเป็น เมือ่ งานนี้
สามารถขยายใหญ่ขึ้น จึงต้องเพิ่มภาระงานและพัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการ
ประสานงานและการบริหารงาน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยยังต้องดูแล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วย
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3. ครูสุจินต์ สวนไผ่

โรงเรียนบ้านชมพูพาน จังหวัดสกลนคร

ครูสุจินต์เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้มาก เห็นได้จากการนำต้นหม่อนและตัวไหมเข้ามาสร้าง
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เริ่มแรกเป็นการทดลองปลูกต้นหม่อน
และเลี้ยงไหม ตลอดจนการแปรรูปลูกหม่อนเป็นน้ำหม่อนขายให้กับนักเรียนในโรงเรียน
เหตุผลสำคัญ เนื่องจากการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการทอผ้า เคยเป็นอาชีพของ
คนในชุมชน แต่ปัจจุบันชาว บ้านหันไปปลูกมันสำปะหลัง และเมื่อหมดฤดูกาลการเกษตรก็
ออกไปขายแรงงานยังต่างจังหวัด เด็กๆ ต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งมักจะเลี้ยงดูเด็กด้วยการ
ตามใจ ทำให้เด็กขาดทักษะการใช้ชีวิตและขาดความอบอุ่น
ครูสุจินต์มีแนวคิดต่อเรื่องนี้ว่า หากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการปลูกต้นหม่อนและการ
เลี้ยงไหม ตลอดจนการแปรรูป ย่อมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้
ขณะเดียวกัน ยังเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างสำหรับชุมชน ฉะนั้น เมื่อครูสุจินต์ทำ
โครงการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์จากหม่อน พืชเศรษฐกิจใกล้ตวั จากการสนับสนุนจาก สสค. จึงได้
ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยการเป็นวิทยากรและกลุ่มเป้าหมายรอง โดยมุ่งหวังว่าการ
ปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม และการแปรรูป จะเป็นทางเลือกให้กับชุมชนสามารถนำไปพัฒนา
เป็นอาชีพในครัวเรือนได้ และมีรายได้มากพอโดยไม่ต้องออกไปขายแรงงานในต่างจังหวัด
สิ่งที่น่าสนใจตัวครูสุจินต์ นอกจากแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมอาชีพซึ่งมีรากฐานมาจาก
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนแล้ว การจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้นั้น ครูสุจินต์เองซึ่งเป็นคนใต้
ไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งเรื่องการปลูกหม่อนซึ่งมีอยู่ 3
สายพันธุ์ในโครงการนี้ และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน, การเลี้ยงไหม ซึ่งต้องอาศัยความ
ละเอียดอ่อนและการเอาใจใส่อย่างมาก ตลอดจนการแปรรูปลูกหม่อนให้เป็นน้ำและแยม
กระบวนการผลิตต้องสะอาดและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด และที่ยากที่สุดก็คือ
การสาวไหม เพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีขนาดสม่ำเสมอ นับว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น กระนั้นก็ตาม ครูสุจินต์ก็ไม่ย่อท้อ มีความ
มุมานะที่จะฝึกฝนนักเรียนและเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน จนขณะนี้ โรงเรียนบ้านชมพูพาน
สามารถปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งขายท้องตลาดได้แล้ว ตลอดจนเป็น
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน สนับสนุนทั้งความรู้และสถานที่แปรรูปให้กับชุมชน ตลอดจนทำ
หน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อรับซื้อ
ผลผลิตของชุมชนอีกด้วย
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4. ครูมารศรี มิ่งศิริรัตน์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันทำหน้าที่สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาแนะแนว และวิชา IS
(การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้) นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน รวมถึงเป็นผู้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
ของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
เดิมครูมารศรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่
ครูได้ระยะหนึง่ ก็ศกึ ษาต่อในสาขาวิชาอืน่ ๆ เพิม่ เติมตามลำดับ ได้แก่ สาขาพัฒนาการเด็กและ
ครอบครัว บริหารการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยไม่คิดศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทเหมือนครูท่านอื่น แต่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่อยากรู้และนำมาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนได้จริง กระทัง่ ปัจจุบนั ครูมารศรีกย็ งั หมัน่ ศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเองอยูเ่ สมอ
และชอบสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่คิดว่าจะสามารนำมาใช้พัฒนาการทำงานได้
โดยไม่ต้องรอให้ผู้บริหารสั่งหรือเข้าอบรมแค่ตามหน้าที่
ทั้งนี้ แรงผลักดันส่วนหนึ่งมาจากภาพลักษณ์ของครูคหกรรม มักถูกมองว่าทำได้แค่
งานฝีมือ คุณครูจึงอยากเป็นตัวอย่างให้กับครูรุ่นใหม่ได้เห็นว่า ครูคหกรรมก็สามารถเรียนรู้
สิง่ ต่างๆ ได้เช่นเดียวกับครูในสาขาวิชาอืน่ อีกทัง้ ยังสามารถนำองค์ความรูเ้ หล่านัน้ มาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
หลังจากได้รับทุนครูสอนดี ครูมารศรีก็ไม่คิดว่าจะทำผลงานทางวิชาการเพื่อนเลื่อน
วิทยฐานะ (ปัจจุบันเป็นครู คศ.3) เพราะคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันนั้นเพียงพอแล้ว
และต้องการใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการทำตามความฝันของตนเอง คือ การเขียนหนังสือ และ
การทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดเท่านั้น
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5. ครูกาญจนา โพธิขำ

โรงเรียนบ้านบ่อดิน จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบนั เป็นครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 และรับผิดชอบงานในตำแหน่ง หัวหน้างาน
ด้านวิชาการ หัวหน้างานด้านการศึกษาพิเศษ ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับกลุ่ม เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาประโคนชัย 7 และเป็นวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนร่วม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ครูกาญจนาจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ เมื่อย้ายมาปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านบ่อดิน ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก คุณครูต้องรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น และมี
นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษมาเรียนร่วม ถึงแม้จะไม่เคยมีความรู้เรื่องการศึกษาพิเศษมาก่อน แต่
คุณครูก็ไม่มองข้ามเด็กกลุ่มนี้ กลับพยายามขวนขวายหาวิธีการต่างๆ มาปรับใช้ เริ่มต้นจาก
การลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ต่อมาจึงไปขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ หรือแม้กระทั่งเวลาไปพบแพทย์ และสังเกตพบว่า ทุกครั้งแพทย์จะ
คอยสอบถามสังเกตอาการพร้อมกับจดบันทึกไว้ ครูกาญจนาจึงนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
จากการที่เห็นจำนวนเด็กพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี คุณครูรู้สึก
สงสารทั้งตัวเด็กและผู้ปกครอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ
สนับสนุนนักเรียนกลุ่มนี้อย่างเต็มกำลัง จึงตัดสินใจเจ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา
การศึกษาพิเศษ ระหว่างปี 2552-2554 แม้จะรู้สึกว่าตนเองมีอายุมากแล้ว แต่ก็หวังว่าจะได้
นำความรู้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น 
ระหว่างศึกษาคุณครูได้ค้นพบ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for
learning: UDL) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการจัดการเรียนรู้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติ
หรือมีความต้องการพิเศษ ซึ่งประยุกต์มาจากแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบ
อาคาร สถานที่ และผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้ ทั้งเด็ก คนชรา ผู้พิการ คนทั่วไป เพื่อ
โอกาสในการรับบริการอย่างทั่วถึงและมีความเสมอภาคกัน 
ทฤษฎีดังกล่าวยังไม่เคยมีผู้นำมาใช้ในเมืองไทย ครูกาญจนาต้องนำเอกสารฉบับ
ภาษาอังกฤษมาแปลด้วยตนเอง และใช้ทฤษฎีดังกล่าวเป็นแนวทางการทำงานวิจัย กระทั่ง
พัฒนาเป็นโครงการ พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนเรียนร่วมระดับ
ประถมศึกษา โดยการจัดการเรียนรูต้ ามรูปแบบการสอนทีเ่ ป็นสากล เสนอเพือ่ รับทุนครูสอนดี
จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
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แม้จะมีผู้เสนอให้ครูกาญจนาโอนย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นซึ่งมีขนาดและความพร้อม
มากกว่า แต่คุณครูก็ปฏิเสธ เพราะถือว่ามีสัญญาใจกับเด็กๆ และคนในชุมชน ต้องการนำ
ความรูค้ วามสามารถทีม่ อี ยูม่ าช่วยพัฒนานักเรียนด้อยโอกาสกลุม่ นีใ้ ห้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ 
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6. ครูวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์

ครูภูมิปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ครูวฑ
ิ รู ย์เคยปฏิบตั งิ านในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีโ่ รงพยาบาลแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 6 และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นเวลาถึง 6 ปี ก่อนจะค้นพบตัวเองว่าชอบงานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อื่น จึงลาออกจากราชการและมาทำบริษัทโฆษณาของตนเอง พร้อมกับเป็น
นักจัดรายการวิทยุ
ระหว่างการทำงานทั้ง 2 หน้าที่ ครูวิฑูรย์ไม่ได้มุ่งหวังแค่ค่าตอบแทนหรือผลกำไร
แต่เพียงอย่างเดียว แต่พยายามสอดแทรกสาระความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย
เฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ทำให้กลายเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องมาหลายปี เช่น กิจกรรมไดโนสโมสร การเรียนรู้นอกสถานศึกษา กิจกรรม “ศิลปิน
รุ่นเยาว์” การประกวดนาฏศิลป์พื้นบ้านระดับอนุบาล และกิจกรรมการประกวดวงดนตรี
เยาวชน 18-25 ปี ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีค่ รูวฑิ รู ย์รเิ ริม่ จัดขึน้ และ
ดำเนินงานต่อเนื่องมานานถึง 11 ปี เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กวัยรุ่นได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ครูวิฑูรย์ไม่ใช่ครูในระบบ แต่ก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่ในตัว และด้วยบุคลิกของ
ความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ ขยันแสวงหาแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้
ในการทำงานอยู่เสมอ ทำให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ แม้ว่าเรือ่ ง
ทีต่ อ้ งการให้เด็กได้เรียนรูจ้ ะเป็นเรือ่ งยากและดูนา่ เบือ่ เช่น การเรียนรูเ้ รือ่ งการเมืองการปกครอง
โดยครูวิฑูรย์ได้นำเสนอ โครงการสร้างวิทยากรต้นกล้าประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อขอรับ
ทุนครูสอนดีจาก สสค. กิจกรรมในโครงการสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี 
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7. คุณครูนริศรา อิสริยวัชรากร

โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี

คุณครูนริศรา อายุ 45 ปี เป็นครูชำนาญการพิเศษ กลุม่ สาระวิชาภาษาไทย หัวหน้างาน
แผนงานและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนช่องพรานวิทยา
สืบเนื่องจากได้รับการฝึกฝนด้านละครเวทีในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยและชื่นชอบ
กระบวนการละครเวทีมาก เมือ่ เป็นครูจงึ นำมาใช้สอนนักเรียนในวิชาภาษาไทย ซึง่ พบว่า เด็ก
ทุกกลุม่ โดยเฉพาะเด็กหลังห้องนัน้ ชอบวิธกี ารดังกล่าว และสามารถทำคะแนนวิชาภาษาไทย
ได้ดีถึงดีมาก 
พร้อมกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน คุณครูนริศราได้พยายามหาโอกาสเพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณ์ด้านการละครเพื่อนำนวัตกรรมละครมาใช้ในการสอนนักเรียนของเธอ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับหน้าที่ผู้กำกับการแสดงแสงสีเสียง ในงาน
มหัศจรรย์ค้างคาวร้อยล้านของจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2541 และเรียนการละครจาก ครูก๋วยพฤหัส พหลกุลบุตร หัวหน้าโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มละครมะขามป้อม ในปี
2546 จากนั้นก็เข้ารับการอบรมละครคุณธรรมจากครูช่าง-ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ที่ปรึกษา
ด้านบทละครและประธานองค์ความรูค้ ณะละครมรดกใหม่ในปี 2551 และอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ละครหน้ากาก กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2553 ซึ่งใน
เวลาต่อมา ยังได้รับทุนสนับสนุนด้านการละครในโรงเรียนจาก สสส. อย่างต่อเนื่องถึงสามปี
ทีเดียว 
ความเอาจริงเอาจังทางด้านการละครเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆ ในโรงเรียนที่
คุณครูนริศราเป็นแกนนำประการหนึง่ ก็คอื การจัดตัง้ ชุมนุมละครขึน้ ในโรงเรียนช่องพรานวิทยา
เมื่อปี 2549 โดยเน้นที่เด็กหลังห้องเพื่อต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการใช้กระบวนการ
ละคร และต่อมาก็คือ การสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่ฝึกฝนนักเรียนให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับ
การเรียน โดยใช้กระบวนการละคร ซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็น 1 ในโรงเรียน
เครือข่าย 60 แห่งทั่วประเทศ
ดังนั้น กล่าวได้ว่าเด็กนักเรียนในชุมนุมละครของโรงเรียนช่องพรานวิทยาจึงมีโอกาส
ดียิ่งในการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ในการร่วมแสดงละครกับคณะละครอื่นในโอกาส
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเทศกาลละครนานาชาติ ภายใต้การนำของ
คุณครูนริศรา
ที่สำคัญ เธอไม่ได้สอนนักเรียนเรื่องทักษะการแสดงอย่างเดียว แต่ยังเน้นคุณธรรม
โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคำสอนของคุณพ่อและการมีจิตอาสาซึ่งเป็นคำสอน
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ของคุณแม่ ตัวอย่างเช่น การพาเด็กนักเรียนออกไปแสดงละครให้น้องๆ ในชุมชนรับชมโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับเธอเองเมื่อว่างเว้นจากภารกิจก็ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานกาชาด
ของจังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี 2547 และเข้าร่วมงานกับมูลนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในปี 2556 อีกด้วย 
คุณครูนริศราจึงเป็นตัวอย่างของครูสอนดีท่านหนึ่งที่มีฉันทะในการเรียนรู้และมุ่งมั่น
พัฒนาศิษย์ให้มที ง้ั ความรูแ้ ละคุณธรรมอย่างต่อเนือ่ งจริงจังตลอด 22 ปีของชีวติ ข้าราชการครู
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8. ครูจินดา อุ่นสอน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ครูจินดา อุ่นสอน เปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ของบริษัทเอกชน
สู่บทบาทการเป็นครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยสอนวิชาทักษะอาชีพ
ขนมอบและเบเกอรี่ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการสอนและการสือ่ สารกับผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ มาก่อน อุปสรรค
ในการสื่อสารกับนักเรียนทำให้ครูจินดา อุ่นสอน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยนิ หลังจากนัน้ จึงได้ประยุกต์ความรูส้ วู่ ธิ กี ารเรียนการสอนนักเรียนของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ด้วยการสอนแบบ KD-PERS Model เมื่อปี พ.ศ.2550
ครูจินดา อุ่นสอน เป็นครูที่พัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอยู่เสมอ ดังเช่น การทำตำรา
หลักสูตรการทำเบเกอรี่สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ดำเนินโครงการโดย
ได้รับการสนับสนุนจากทุนครูสอนดี เมื่อพบว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่ได้เรียน
หนังสือในระบบโรงเรียนมีข้อจำกัด ในการทำความเข้าใจจากตำราดังกล่าว ทำให้ครูจินดา
ได้วางแผนเพื่อทำตำราหลักสูตรการทำเบเกอรี่สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่
ไม่เคยผ่านการเรียนในระบบโรงเรียน 
เป้าหมายในเส้นทางอาชีพของครูจินดา คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียรมีร้านกาแฟและ
เบเกอรี่ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อบริการลูกค้าภายนอกโรงเรียน ซึ่งร้านกาแฟและเบเกอรี่
ถือเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้เผชิญกับการประกอบ
อาชีพในสถานการณ์จริง เห็นได้ว่าครูจินดา อุ่นสอน มีการพัฒนาตนเองและมีแนวคิดริเริ่ม
ในการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากข้อจำกัดของนักเรียนทั่วไป
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9. คุณครูชุลีพร สุทธิบูลย์

นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ ระดับชำนาญการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากให้เด็กๆ ในสถานพินิจฯ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา มีความ
ภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อสร้างความพร้อมให้เด็กเหล่านี้ สามารถไป
ศึกษาต่อ หรือมีอาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรมกำกับ เมื่อได้ออกไปสู่สังคมภายนอก จึงริเริ่ม
โครงการนี้ แม้ระยะแรกจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหน่วยงาน 
จากคุณลักษณะของกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ เป็นเด็กในสถานพินจิ ชายราว 100 คน ส่วนใหญ่
อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนปลาย มีพน้ื ฐานด้านความรุนแรง และครอบครัวแตกแยก ไม่รจู้ กั ความรัก
ความอบอุ่น คุณครูชุลีพร จึงประยุกต์ใช้ประสบการณ์และสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติธรรม
ทีท่ ำอยูเ่ ป็นระยะๆ มาพัฒนาเป็นกิจกรรมเริม่ แรก “ศาสนบำบัด” เพือ่ จัดพืน้ ฐานด้านอารมณ์
จิตใจ และกล่อมเกลาศีลธรรมให้กบั กลุม่ เป้าหมาย ก่อนขยับไปสูก่ จิ กรรม “อ่านเขียนเรียนรู้
ชีวิต” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน และกิจกรรม “พัฒนาทักษะอาชีพ” ตามลำดับ
เพื่อให้เด็กสามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวได้เมื่อกลับออกไปสู่สังคมข้างนอก ควบคู่ไปกับการเป็น
คนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ 
“กิจกรรมศาสนบำบัดนั้น มาจากประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมปฏิบัติธรรมของตัวเอง
ที่เมื่อทำแล้วมีความรู้สึกว่า ที่เราวิ่งหาความสุขมาตลอด แท้จริงแล้วความสุขนั้นอยู่ที่ตัวเอง
จึงมองว่าหากดึงเอาเด็กมาปฏิบตั ธิ รรม จะช่วยให้เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาความรุนแรงเหล่านี้ รูจ้ กั การนิง่
การรอ ไม่วิ่งตามสังคม รู้จักจัดการกับชีวิตตนเองให้ได้ เป็นการสร้างความแข็งแรงภายในให้
กับเด็ก และเมื่อมีความสุขก็จะรู้จักรักคนอื่น”
นอกจากนี้ ยังเป็นการขัดเกลาคุณธรรม เพราะสิง่ ทีส่ งั คมระแวงเด็กกลุม่ นี้ คือ ถ้าเรียนเก่ง
จะไปทำความเสียหายให้กับสังคมหรือไม่ โดยครูสอนดี มีความเชื่อมั่นว่าคนที่ซาบซึ้งใน
ศาสนาแล้ว จะไม่อยากทำอะไรที่ผิดศีล 5 เป็นกฎง่ายๆ ในการใช้ชีวิต เพื่อจะได้ไม่กลับไป
ทำผิดซ้ำ
ขณะที่ ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนนั้น ช่วงแรกมีข้อจำกัดใน
การสร้างให้เด็กรูส้ กึ ว่า “การศึกษาไม่ใช่เรือ่ งยาก” โดยเฉพาะในกลุม่ ทีอ่ า่ น-เขียนไม่เป็น จึงไป
ขอคำปรึกษาจากศึกษานิเทศก์ รวมถึงนำประสบการณ์ที่สอนลูกชายอ่านเขียนมาปรับเป็น
เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจ มีการเลือกหาเรื่องสนุกๆ มาเล่าและให้ฝึกอ่านเพื่อจูงใจ จากนั้น
เขียนบางคำบนกระดานดำ เพื่อช่วยการอ่านและจำ นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายนักเขียนอาชีพ
ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนาการ และไม่อายที่จะหัดอ่านหรือเขียน 
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ปัจจุบัน โครงการนี้มีภาคีเครือข่าย ทั้งระดับบุคคลและองค์กรร่วมสนับสนุน ในฐานะ
วิทยากรกิจกรรมต่างๆ และมีตัวอย่างความสำเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็ก
บางส่วน เช่น เด็กที่ยังอยู่ในสถานพินิจ ก็เริ่มลดความใจร้อน มารยาทดีขึ้น มีความเอื้อเฟื้อ
ต่อรุ่นน้อง เช่น แบ่งปันหนังสือดีๆ ที่ได้รับการบริจาคมาให้อ่าน ขณะที่มีบางคนที่ได้รับการ
ปล่อยตัวกลับบ้านแล้ว ก็ตัดสินใจกลับไปเรียนต่อ ช่วยทำงานบ้าน เป็นต้น
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10. คุณครูสมจิตร ปรางสุวรรณ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
ต.ลำปํา อ.เมือง จ. พัทลุง

ครูสมจิตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ “การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมิเดียและแบบฝึก” ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการทุนครูสอนดี
มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กในระดับประถมศึกษา ซึ่งถือเป็น
ช่วงสำคัญที่จะต้องมีพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นความรู้สำหรับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือสายอาชีพต่อไป
แม้พื้นฐานการศึกษาของคุณครูสมจิตร จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษา
บัณฑิต สาขาการแนะแนวและจิตวิทยา และปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน ซึ่งไม่ได้เน้นความชำนาญเฉพาะไปที่การสาขาวิชาภาษาไทย แต่จากประสบการณ์
รับราชการครูและสอนภาษาไทยมาร่วม 25 ปี ทำให้เกิดความเข้าใจถึงข้อจำกัดของเด็กที่มี
ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะการขาดทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย
จึงเกิดความคิดที่จะทำสื่อการสอนเพื่อช่วยเด็กกลุ่มนี้ โดยเริ่มจากเขียนตัวอ่าน มีตัวหนังสือ
และมีรูปภาพฉายขึ้นบนจอ มีคำศัพท์ และสอนคู่กับการทำแบบฝึกอ่านเขียน
เมื่อเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เริ่มอ่านได้มากขึ้น จึงมองถึงการพัฒนาเป็น
สื่อมัลติมีเดียช่วยสอนในรูปแบบ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อี-บุ๊ค)” ที่เป็นแบบทดสอบการ
อ่านออกเสียงคำศัพท์หลังเรียน เพื่อนำมาใช้ควบคู่กับแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
เนื่องจากมองว่า เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ มีทั้งรูปภาพสวยๆ มีสีสัน มีเสียงอ่านเป็นตัวอย่าง
ให้อ่านตาม มีลูกเล่นในการพลิกหน้าหนังสือได้อย่างราบรื่นเสมือนกับการเปิดหนังสือจริง
สามารถกดฟังซ้ำ อ่าน-ฟังคำศัพท์ย้อนหลัง หรือเข้าไปในเมนูห้องสมุดเพื่อทบทวนความรู้ได้
ตลอดเวลา ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และสามารถกลับไปฝึกด้วยตัวเองซ้ำๆ ได้
หลายครั้ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการจำ ฝึกทักษะ เน้นย้ำ ซ้ำทวน
ทั้งนี้ แม้ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่
คุณครูสมจิตร ก็เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง จนสามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆ สำหรับทำอี-บุค๊ ในโครงการ
นี้ได้ รวมถึงสร้างเครือข่ายครูและศึกษานิเทศก์ทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและเทคโนโลยี เพื่อช่วยกันเป็นคณะทำงานการกำหนดหลักสูตรและ
ออกแบบสื่อ ปัจจุบันสื่อที่พัฒนาออกมา ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อเด็กที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ ยังช่วยให้เด็กปกติเรียนรู้ภาษาไทยได้รวดเร็วขึ้นด้วย
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